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ČÁST: ÚVOD

Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Kladské pomezí (dále jen Strategie)
je součástí projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“ podpořeného v rámci ROP ‐
reg.č. CZ.1.13/3.2.00/14.00842. Strategie je zpracována s cílem zanalyzovat stávající
situaci cestovního ruchu v Kladském pomezí a vyhodnotit předpoklady pro další rozvoj
cestovního ruchu. Na základě této analýzy navrhnout možné směry rozvoje dílčích

ez
í

aktivit cestovního ruchu v Kladském pomezí, které by pomohly k efektivnějšímu,
ekonomičtějšímu a zároveň šetrnějšímu získávání přínosů z cestovního ruchu. Strategie

navazuje na jednotlivé Akční plány BRANKY, o.p.s. a na program Destinačního

po
m

managementu BRANKY, o.p.s. z let 2009 a 2010.

V první části se Strategie zabývá základními předpoklady pro cestovní ruch v oblasti.
Další část podrobně analyzuje aktuální nabídku infrastruktury cestovního ruchu a
všechna dostupná data o poptávce po službách cestovního ruchu v oblasti. Data uvedená
ve Strategii vycházejí z dotazníkových šetření pro turistickou oblast Kladského pomezí,
potažmo Královéhradeckého kraje, které realizovala v minulých letech agentura

ké

CzechTourism a dále z šetření, které zrealizoval v roce 2011 zpracovatelský tým
Strategie. Další důležitá data týkající se okresu Náchod, který je téměř identický
s územím turistické oblasti Kladské pomezí, byla převzata ze statistik ČSÚ a agentury

ad
s

CzechTourism. Zadavatel strategie ‐ společnost BRANKA, o.p.s., která zastává na území
turistické oblasti Kladské pomezí (dále jen TO KP) funkci společnosti pro destinační
management, nemá bohužel k dispozici žádná statistická data za celé spravované území.
Navíc se ukázalo, že ani data ČSÚ nejsou příliš směrodatná, neboť ČSÚ eviduje pouze
malou část všech hromadných ubytovacích zařízení, která se na území Kladského

Kl

pomezí (dále jen KP) nacházejí.

Na analytickou část navazují kapitoly týkající se sjednocení společné vize, stanovení
priorit a návrhů, jak postupně Strategii převést do praxe a dosáhnou tak vytyčených cílů.
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1.1

SLOVNÍČEK DŮLEŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK

Tato kapitola je věnována vysvětlení základních a nejčastěji používaných pojmů a zkratek,
a to s cílem sjednocení terminologie a správného pochopení obsahu sdělení. Neníli
uvedeno jinak, jsou definice pojmů uvedeny podle DSO „Základy cestovního ruchu“ autorů
Jiřího Vystoupila a Martina Šauera.
Aktivní cestovní ruch (zkratka ACR, též incoming) – pojem odvozený z aktivní

ez
í

bilance devizových příjmů z hlediska hostitelské země – příjezdy návštěvníků do
hostitelské země. Je ekvivalentní s pojmem příjezdový cestovní ruch.

Asociace turistických informačních center České republiky (zkratka A.T.I.C. ČR) –

po
m

je profesní organizací informačních center (kanceláří), která zajišťují činnost v

cestovním ruchu a tím pomáhají rozvoji cestovního ruchu v ČR. Je to samostatné,
dobrovolné profesní sdružení, které je nezávislé vůči vládě, zastupitelským orgánům,
politickým stranám, podnikatelským subjektům a organizacím, jehož cílem je především
být centrem

informační

sítě

cestovního

ruchu

v

České

republice sloužící

k

oboustrannému toku informací a potřebám hostů, obyvatel měst, obcí a podnikatelských
subjektů.

ké

(zdroj:http://www.aticcr.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200039&id=1049&p1=53)
BRANKA, o.p.s. – je organizace cestovního ruchu, která zastává funkci organizace
destinačního managementu pro turistickou oblast Kladské pomezí.

ad
s

(zdroj: http://www.kladskepomezi.cz/cs/destinacnimanagement.php)
Cestovní ruch (zkratka CR, též turismus z angl. tourism) – souhrn aktivit osob

cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí a pobývajících v těchto místech po
dobu ne delší než jeden rok, za účelem trávení volného času, podnikání či jiným účelem
(WTO). Obdobné je vymezení v návrhu normy EU: aktivity osob cestujících do míst

Kl

mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech za účelem trávení
volného času, podnikání či jiným účelem.
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism  Příspěvková organizace Česká
centrála cestovního ruchu (ČCCR). Organizace spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR. Od 1. srpna 2003 její oficiální název zní Česká centrála cestovního ruchu –

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

7

CzechTourism. Základním cílem je propagace České republiky jako destinace cestovního
ruchu v zahraničí i v České republice. (zdroj: www.czechtourism.cz)
Destinace cestovního ruchu – 1. v užším smyslu: cílová oblast v daném regionu,
typická významnou nabídkou atraktivit CR a služeb CR; 2. v širším smyslu: země,
regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit CR,
rozvinutými službami CR a další infrastrukturou, jejichž výsledkem je dlouhodobá
koncentrace návštěvníků.

ez
í

Destinační management ‐ soubor technik, nástrojů a opatření používaných při

koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci

cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a

po
m

konkurenceschopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality,

společný (sdílený) informačně‐rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění
výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství
soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora a vznik profesních spolků,
sdružení a organizací.

Domácí cestovní ruch (zkratka DCR) – cestování a pobyty občanů mimo místo jejich
obvyklého pobytu za účelem využití volného času, realizace nebo profesních povinností,

ké

nebo za jiným účelem, trvající ne déle než jeden rok a realizované kompletně ve vlastním
státě na rozdíl od mezinárodního cestovního ruchu (podle WTO). V systému národních
účtů širší význam – jako domácí cestovní ruch se označuje souhrn domácího CR

ad
s

(vymezeného výše podle WTO) a příjezdového cestovního ruchu.
Doplňkové služby cestovního ruchu – služby komplementární k základním službám
cestovního ruchu: služby průvodců CR, turistických informačních center, cestovních
kanceláří, cestovních agentur, půjčoven sportovních potřeb, směnáren, prodej
upomínkových předmětů atd.

Kl

Ekologicky únosná kapacita – hodnota míry využití území, v CR udávající maximální

úroveň dlouhodobě chápané turistické zátěže, se kterou se prostranství vyrovná bez
trvalých následků a jeho hodnota je tedy přímo úměrná hodnotám odpovídajícím
autoregulační schopnosti daného ekosystému. Zjištěná hodnota této složky únosné
kapacity by měla být směrodatnou především při zřizování parkovacích ploch na
přístupových komunikacích v místech nástupu do řešených oblastí, například u vstupů
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do národních parků a jiných chráněných krajinných oblastí (CHKO) či do historického
jádra města.
Environmentální – vztahující se k životnímu prostředí.
Forma cestovního ruchu – typ CR, pro jehož určení je klíčovým kritériem motivace
návštěvníka. Základními motivacemi CR jsou odpočinek, poznávání prostředí a kontakty
s lidmi, odtud základní formy CR: rekreační, poznávací, socio‐profesní a společenský.
Geopark – oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd.

ez
í

Chataření – druh CR, rekreace v rámci vybudovaných objektů individuální rekreace –
pobyty na vlastních chatách. V České republice významná součást domácího CR.

Infrastruktura cestovního ruchu – souhrn organizačně‐technických předpokladů pro

po
m

uspokojování potřeb účastníků CR v rané destinaci (doprava, komunikace, zásobování
elektřinou, pitnou vodou, kanalizace, maloobchodní síť, banky, směnárny, kulturní

zařízení, zábavní zařízení, sportovní zařízení atd.). Kvalita této infrastruktury má
výrazný dopad na prožitek návštěvníků, kteří jsou sice prvotně motivování atraktivitami
CR, ale potřebují též čerpat služby spojené s kultivovaným pobytem v blízkosti těchto
atraktivit. Infrastrukturu CR lze rozdělit na základní (doprava, ubytovací a stravovací
služby) a doplňkovou. Jádrem infrastruktury CR je suprastruktura CR (ubytovací,

ké

dopravní, stravovací služby a doplňkové služby CR), která je budována zejména pro
návštěvníky a do roku 1989 byla v ČR označována jako materiálně‐technická základna.
Ostatní infrastruktura představuje běžnou občanskou vybavenost, při jejímž plánování

ad
s

je nutné si uvědomit, že se během sezóny v navštěvovaných destinacích její uživatelé
zmnohonásobí, a jejím správným dimenzováním se vyhnout nepříjemným následkům
kongesce, problémům se zásobováním a jiným tlakům.
Intenzita cestovního ruchu – poměr mezi průměrným počtem přenocujících

návštěvníků a počtem obyvatel destinace. Patří mezi klíčové ukazatele udržitelnosti

Kl

cestovního ruchu (WTO).

Management cestovního ruchu ‐ proces zahrnující vzájemně propojené funkce
(plánování, organizování, rozhodování, motivování, komunikování a kontrolu)
vybraných subjektů, pomocí kterých jsou na daném území koordinovány aktivity
související s cestovním ruchem s cílem dosažení udržitelného rozvoje destinace s
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přihlédnutím k potřebám a vyvážením požadavků místních obyvatel, podnikatelů,
veřejné správy i turistů.
Měkký cestovní ruch – druh cestovního ruchu, který minimalizuje vliv aktivit
spojených s cestovním ruchem na místní komunitu a životní prostředí. Základní principy
jsou maximální zapojení místních zdrojů (suroviny, know‐how, tradice, kultura aj.) a
malokapacitní cestovní ruch.
Místní akční skupina (zkratka MAS)  je společenství lidí, obcí, firem a neziskových

ez
í

organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového

subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorba
strategie směřuje k vytyčení společných priorit a program LEADER umožňuje její

po
m

realizaci. Více než 150 MAS v ČR a tisíce LAG (Local action group) v celé Evropě také
vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracuje a předává si zkušenosti
s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS
má zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však
sjednocené pravidly metody LEADER.

Nabídka cestovního ruchu – maximální množství produktu CR na trhu CR, které má
určitý subjekt v úmyslu prodat za danou cenu. Funkce nabídky – za jinak stejných

ké

podmínek vyjadřuje poměr mezi maximálním množstvím produktu CR, které subjekt CR
hodlá prodat, a jeho cenou.

Návštěvník ‐ jakákoliv osoba, která cestuje do jiného místa, než je místo jejího

ad
s

obvyklého pobytu na dobu nepřevyšující 12 po sobě jdoucích měsíců, přičemž účel
návštěvy je jiný než výkon činnosti odměňované z navštíveného místa (dle UNWTO).
Organizace cestovního ruchu (OCR) ‐ subjekt fungující na principech partnerství,
který provádí destinační management (DM ‐ zajišťuje dlouhodobou a efektivní

koordinaci aktivit v cestovním ruchu v určené destinaci). Definice je shodná s pojmem

Kl

Společnost destinačního managementu.
Package – „balík“ služeb cestovního ruchu, pojem používaný pro dvě nebo více služeb

rezervovaných nebo zakoupených přesně podle přání zákazníka za jednu cenu, resp. pro
předem připravený soubor služeb.
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Pasivní cestovní ruch (zkratka PCR, outgoing) – souhrn cest, při nichž občané daného
státu vyjíždějí jako účastníci CR za jeho hranice. Pojem je odvozen od pasivní bilance
devizových příjmů z hlediska vysílající země.
Poptávka cestovního ruchu – množství dané služby nebo zboží CR, které kupující,
zajímající se o dané služby nebo zboží CR, hodlá koupit za danou cenu na daném trhu a
v daném čase. Poptávka CR je parametrem měřeným po určitý časový úsek, zpravidla
měsíc. Během hlavní sezóny poptávka po službách CR a zpravidla i jejich cena výrazně

ez
í

roste.

Potenciál cestovního ruchu – souhrnná hodnota všech předpokladů CR, oceněných na
základě bodovací škály, snížená o zápornou hodnotu negativních faktorů rozvoje CR –

po
m

zejména o špatný stav složek životního prostředí a konfliktní land‐use daného území.

Produkt cestovního ruchu ‐ souhrn veškeré nabídky soukromého či veřejného
subjektu podnikajícího v CR nebo CR koordinujícího. Jedná se o zboží či služby.
Specifikem služby je osobní poskytování, nemožnost skladovat služby, omezená
životnost, častá je platba předem za produkt, který není možné předem vyzkoušet,
ovlivnění faktory, které jednotlivě nebo v jejich kombinaci nelze nebo pouze omezeně
lze ovlivnit – počasí, další účastníci zájezdu, sezónnost, komplexnost. Z pohledu

ké

návštěvníka je produktem cestovního ruchu kompletní zážitek ‐ od chvíle, kdy opustil
domov, do doby návratu.

Předpoklady cestovního ruchu – souhrn přírodních a antropogenních aspektů včetně

ad
s

jejich mnohoúrovňových vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci CR. Podle
funkčně‐chronologického členění je lze členit na lokalizační předpoklady CR, selektivní
předpoklady CR a realizační předpoklady CR.
Příhraniční cestovní ruch – druh CR, probíhající v příhraničních oblastech sousedních

zemí. Může být podpořen mezistátními dohodami, státem jako způsob rozvoje

Kl

zaostávajících pohraničních oblastí, může zahrnovat různé formy pseudocestovního
ruchu (benzínový „CR“, nákupní „CR“, interrupční „CR“, sexuální „CR“, typická je i pěší
turistika).

Příměstská rekreace – rekreace v zázemí měst, využívající díky dobré dostupnosti
území městskou veřejnou dopravu, pěšky nebo na kolech příměstské parky, rekreační

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

11

zařízení, vodní plochy, lesy apod. Příměstská rekreace je víkendovou alternativou pro
druhé bydlení, může být využívána i krátkodobě ve všední dny.
Přírodní atraktivita – atraktivita CR, která motivuje k účasti na přírodním CR a
spočívající

v zajímavých

vlastnostech

či

prvcích

přírodního

prostředí,

často

koncentrovaných v národních parcích, přírodních rezervací, v horských oblastech,
přímořských a ostrovních oblastech, vulkanické oblasti, oblasti s vysokým stupněm
biodiverzity.

ez
í

Regionální produkt – certifikace Asociace regionálních značek zajišťující, že výrobek

s touto značkou, který zákazník kupuje, má původ v daném regionu, je kvalitní,
nepoškozuje životní prostředí a má určitou jedinečnost ve vztahu k regionu (např.

po
m

tradice, místní suroviny, řemeslná práce, motiv regionu nebo jiná výjimečná vlastnost).

Společnost destinačního managementu (destinační společnost) – organizace
zaměřená na management destinace v oblasti vytváření a prosazení destinace a jejích
produktů cestovního ruchu na trhu, realizuje záměry destinačního managementu (DM),
je zaměřena na vývoj a aktivní prodej hlavních produktů, koordinuje a řídí tvorbu
produktů cestovního ruchu, cenovou politiku a aktivní prodej destinace. Společnost
destinačního managementu je zpravidla podporována nebo vytvořena hlavními
ruchu.

ké

poskytovateli služeb v destinaci. Často synonymum pro pojem Organizace cestovního
Spolupráce v cestovním ruchu ‐ jeden z důležitých přístupů při realizaci udržitelného

ad
s

rozvoje cestovního ruchu – spolupráce všech podnikatelů, místní komunity, místní
samosprávy, státní administrativy, asociací a zájmových skupin.
(Dobrovolný) Svazek obcí (zkratka DSO/SO) ‐ svazek obcí je právnickou osobou; jeho

členy mohou být pouze obce. Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem
ochrany a prosazování svých společných zájmů. Mohou vytvářet svazky obcí, jakož i

Kl

vstupovat do svazků obcí již vytvořených. (Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  § 49)

Turismus – alternativní pojem pro cestovní ruch.
Turista ‐ cestující, který se zdrží v navštíveném místě alespoň 24 hodin za účelem

využití volného času a v tomto místě též přespí v hromadném nebo soukromém
ubytovacím zařízení (dle UNWTO).
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Turistické informační centrum (zkratka TIC) – účelové zařízení poskytující
informace a případně i služby ze všech oblastí souvisejících s cestovním ruchem pro
potřeby návštěvníků a rezidentů, včetně postupně realizovaných rezervací služeb CR
s využitím informačních technologií. Součástí služeb TIC je prodej informačních
materiálů, publikací, map, průvodců, upomínkových předmětů. Označuje se mezinárodní
značkou “i“. Jsou vytvářeny a zaváděny standardy služeb pro minimální rozsah,
podmínky realizace a způsob realizace služeb TIC. TIC často spolupracuje s místními

ez
í

podnikateli a municipalitou při vytváření a realizaci produktů CR.
Turistický produkt/balíček – viz. produkt cestovního ruchu

Turistika ‐ druh cestovního ruchu, kdy se účastník pohybuje vlastní silou (případně s

po
m

využitím síly zvířat, ale nemotorizovaně), jde tedy o aktivní formu účasti návštěvníků na
cestovním ruchu. Typický je pobyt v přírodě a často také jednodušší způsob ubytování a

stravování. Termín turistika (byl odvozen od slova túra) se často nesprávně používá i
pro označení činností, v nichž pohyb vlastní silou nepřevažuje nebo není jejich hlavním
smyslem a měly by být označovány jako cestovní ruch (případně turismus).
Udržitelný cestovní ruch – cestovní ruch, který dlouhodobě nenarušuje přírodní,
kulturní a sociální prostředí. 1. Environmentální vymezení, návrh normy EU: koncepce

ké

rozvoje a plánování cestovního ruchu, jehož cílem je ochrana a zachování životního
prostředí ve všech jeho aspektech a respektování životního stylu místních obyvatel; 2.
Holistická definice: Udržitelný je takový cestovní ruch, jehož služby a aktivity při

ad
s

dopravě návštěvníků do destinace a v dané destinaci a aktivity návštěvníků ovlivňují
přírodní a antropogenní životní prostředí, místní komunitu a biosféru jako celek pouze
v takové míře a kvalitě, která neobnovitelně negativně nemění globální ani lokální
životní prostředí, místní komunitu a biosféru jako celek a neomezuje tak možnost
využití cestovním ruchem a další antropogenní využití destinace v budoucnosti, stejně

Kl

jako funkce biosféry (Zelenka); 3. ekonomicko‐environmentální vymezení, WTO:
Schopnost destinace udržet si potenciál konkurence v soutěži s novými, historicky méně
využívanými destinacemi; přitáhnout první i opakované návštěvy; podržet si kulturní
jedinečnost; být v rovnováze s životním prostředím.
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Výjezdový cestovní ruch (outgoing) – cestovní ruch obyvatel dané země realizovaný
cestou do jiných zemí (cesta nebo pobyt na dobu kratší než jeden rok souvisle, jehož
cílem je využití volného času, obchodní cesty či jiný účel).
Výletník ‐ dočasný návštěvník, který se v navštíveném místě nebo zemi zdrží pouze

Kl

ad
s

ké

po
m

ez
í

jeden den, tedy bez přenocování
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Další použité zkratky:
APRB – Agentura pro rozvoj Broumovska
ČR – Česká republika
ČSÚ – Český statistický úřad
CHKO – Chráněná krajinná oblast
IREDO – Integrovaná regionální doprava
KHK – Královéhradecký kraj
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
NPR – Národní přírodní rezervace

po
m

OCR – organizace cestovního ruchu

ez
í

KČT – Klub českých turistů

OTIC – Oficiální turistické informační centrum certifikované agenturou CzechTourism
NNO – nevládní nezisková organizace
ORP – obec s rozšířenou působností
PP – Přírodní park
PR – Přírodní rezervace

ROP – Regionální operační program

ké

SWOT – analýza silných (S) a slabých stránek (W), příležitostí (O) a hrozeb (T)
TO – Turistická oblast

TO KP – Turistická oblast Kladské pomezí

ad
s

TR – Turistický region

TR VČ – Turistický region Východní Čechy

TVÚ – Turisticky významné území
UNWTO – (United Nations World Tourism Organization) – Světová organizace

Kl

cestovního ruchu
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1.2

VZNIK DOKUMENTU

Otázka cestovního ruchu je v turistické oblasti, v regionu i v celé republice velmi často
diskutována. Přesto se ani v KP, ani v České republice stále úplně nedaří realizovat
standardizaci kvality poskytovaných služeb, zvyšovat kvalifikaci pracovníků v cestovním
ruchu či dobudovat infrastrukturu cestovního ruchu, především ve venkovských
oblastech. Základní podmínkou pro uplatnění českého produktu na mezinárodním trhu

ez
í

cestovního ruchu je a bude, vedle odpovídající infrastruktury a očekávané úrovně
nabízených služeb, především intenzivní marketing, aktivnější politika a podpora
prodeje. Předpokladem úspěchu je tvorba skutečného produktu cestovního ruchu, tj.

komplexu vnitřně skloubených služeb. Vytvoření opravdu úspěšného udržitelného

po
m

strategického plánu vyžaduje pohled na turistický produkt především očima klienta. Při

tvorbě nových produktů cestovního ruchu by měly být zohledněny principy trvale
udržitelného života a rozvoje. Tyto zásady platí pro celou Českou republiku i všechny její
oblasti.

Ve snaze o nastavení jednotného postupu v oblasti cestovního ruchu alespoň v rámci
oblasti má pomoci tato Strategie, která vznikla v rámci projektu „Kladské pomezí –

ké

krajina příběhů“, který realizuje organizace cestovního ruchu BRANKA, o.p.s. v rámci
dotace získané z prostředků ROP ‐ reg.č. CZ.1.13/3.2.00/14.00842.
BRANKA, o.p.s. zastává funkci destinační společnosti na území TO KP a již 14 let
zaštiťuje koordinaci aktivit cestovního ruchu v daném území. Bohužel ani přes svou

ad
s

dlouholetou práci na poli cestovního ruchu v TO KP není BRANKA, o.p.s. uznávána všemi
subjekty cestovního ruchu za vedoucí organizaci ve svém oboru. Navíc během její
existence došlo k několika důležitým změnám (změna názvu území, změna loga, změna
struktury organizace), které byly z dlouhodobého hlediska sice pozitivním přínosem, ale

Kl

z krátkodobého pohledu byly spíše krokem zpět, který vždy na chvíli zastavil další
potřebný vývoj organizace. Vzhledem k výše uvedenému, a především vzhledem
k neustálým legislativním změnám ze strany našich zákonodárců, se stále více ukazuje,
jak potřebná je jednotná strategie, která by navrhovala společný postup všech subjektů
ve všech odvětvích cestovního ruchu, a která by byla přijata jako závazný dokument
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všemi důležitými subjekty CR na území TO KP bez ohledu na to, zda se změní její
realizátor nebo ne.
1.3

POSTUP ZPRACOVÁNÍ

Zpracování dokumentu bylo zahájeno dne 1. 3. 2011 po setkání pracovní skupiny
projektu ROP „Kladské pomezí ‐ krajina příběhů“. Pracovní skupina má osm členů, kteří

ez
í

působí na různých pozicích v subjektech cestovního ruchu v TO KP. Hlavními

zpracovateli strategie byli 2 členové týmu, kteří sesbírali všechna potřebná data a

zajistili realizaci výzkumů mezi subjekty cestovního ruchu a mezi návštěvníky oblasti.
členy pracovní skupiny.

po
m

Získané informace sestavili do dokumentu, který byl následně připomínkován všemi
Strategie byla poté dopracována do návrhové podoby a projednána na řízené schůzce

pracovního týmu a dalších důležitých zástupců subjektů CR z řad veřejného i
soukromého sektoru. Na schůzce byly vybrány hlavní vize a priority rozvoje cestovního
ruchu a stanoveny návrhy postupů k jejich dosažení.

Po zapracování výsledků

brainstormingu byl návrh strategie postoupen k připomínkování Správní radě BRANKY,

ké

o.p.s. a Představenstvu Svazu cestovního ruchu BRANKA.

Konečná verze strategie vznikla po zapracování všech nashromážděných připomínek.
Poté byla předložena na valné hromadě ke schválení všem členům Svazu cestovního

ad
s

ruchu Branka.

Analytická část

Zpracovaná analytická část slouží především jako základní datová základna pro další
práci. Představuje základní souhrn údajů o cestovním ruchu v oblasti, jejích jednotlivých

Kl

částech a okolí. Jak statistická část analýzy, tak výstupy z jednotlivých šetření tvoří
hlavní východisko pro SWOT analýzu. Analytická část čerpá především z údajů ČSÚ,
CzechTourismu a vlastního dotazníkového šetření a opírá se především o statistická
data území okresu Náchod, který je téměř identický s územím TO KP. Dále zahrnuje data
okresu Trutnov, jehož severovýchodní část – SO Jestřebí hory ‐ je součástí KP. Přesnější
data za TO KP nejsou bohužel k dispozici.
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Strategická část
Na základě provedených šetření a dosažených zjištění, jak o nedostatcích a existujících
problémech, tak o rozvojovém potenciálu oblasti, definovala pracovní skupina
strategickou vizi jako celostní pohled charakterizující výchozí situaci oblasti a cíle, kam
má v horizontu Strategie oblast dospět. Spolu s analytickou částí slouží definovaná vize
pro stanovení základních východisek pro naplňování Strategie v oblasti a následně k
určení priorit Strategie. Jednotlivé priority strategie cestovního ruchu jsou dále

ez
í

rozpracovány do jednotlivých souborů rozvojových aktivit, jejichž prostřednictvím by
mělo být dosaženo strategických cílů, potažmo strategické vize.

po
m

Závěry a doporučení Strategie

Část dokumentu uzavírající zpracování Strategie formou doporučení a závěrů, které
vyplynuly v průběhu zpracování z jednotlivých provedených analýz a uskutečněných
diskusí.

Jednotlivé části dokumentu byly zpracovány zpracovatelským týmem a projednány
pracovní skupinou. Tento přístup zajistil jednak identifikaci skutečných a relevantních
problémů oblasti místními aktéry, jednak díky aktivnímu zapojení místních aktérů do

ké

přípravy Strategie usnadní realizaci Strategie jako takové, díky větší identifikaci
obyvatel s vytvořeným dokumentem.

CÍLE ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU

ad
s

1.4

Hlavním cílem zpracování „Strategie rozvoje cestovního ruchu TO KP“ je zajistit efektivní
a komplexní koordinaci rozvoje cestovního ruchu v oblasti prostřednictvím identifikace
hlavních problémů na území oblasti, zpracování návrhu priorit a navržení implementace

Kl

definované Strategie. To vše by mělo být provedeno za širokého konsenzu všech
hlavních aktérů cestovního ruchu na území oblasti tak, aby ve svém finálním důsledku
celý proces proběhl na principu partnerství a zároveň respektoval zájmy Kladského
pomezí jako celku i různých zájmových a profesních skupin.
Hlavním aspektem při zpracování návrhu priorit a aktivit je kladení maximálního důrazu
na dodržení principu trvale udržitelného života a rozvoje oblasti harmonizací
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ekonomických, ekologických a sociálních aspektů. S ohledem na výše uvedené základní
údaje a vstupní předpoklady pro zpracování Strategie byly jako dílčí cíle strategie
definovány následující:
• propagovat oblast jako jedinečné území, vhodné pro rozvoj cestovního ruchu,
prezentovat ho jako kvalitní turistickou destinaci s kvalitními službami,
• zvýšit intenzitu spolupráce mezi subjekty zabývajícími se cestovním ruchem,
především mezi samosprávou, státní správou, podnikateli a neziskovými

ez
í

organizacemi,

• zvýšit zaměstnanost v cestovním ruchu a odbornost pracovníků cestovního ruchu
• zajistit oblastní koordinaci managementu a marketingu cestovního ruchu,
Polskem,

po
m

• rozšířit přeshraniční spolupráci a koordinaci cestovního ruchu se sousedním

• přispět k rozvoji cestovního ruchu jako jedné z hlavních priorit rozvoje
Královéhradeckého kraje tak, jak vyplývá z krajských strategických dokumentů.
1.5

VAZBY PROGRAMU NA OSTATNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

ké

Z hlediska metodického postupu se Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kladském
pomezí snaží navazovat na soustavu strategických a programových dokumentů,
především Královéhradeckého kraje. Zároveň se ale snaží navazovat i na Strategii

ad
s

regionálního rozvoje, která je základním strategickým dokumentem pro podporu
regionálního rozvoje v ČR a na Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období
2007‐2013, která představuje střednědobý strategický dokument a vychází především z
rozvojových možností cestovního ruchu v České republice. Kromě rozvojových
dokumentů Královéhradeckého kraje a České republiky zohledňuje Strategie i strategie

Kl

menších subjektů, které působí přímo na území Kladského pomezí.
1.5.1

Vazba na krajské dokumenty

V rámci nadřazeného regionu se Strategie snaží navazovat na Strategii rozvoje
Královéhradeckého kraje 2006 – 2015, kde se cestovní ruch jako prioritní oblast plně
promítá v oblasti organizace a managementu cestovního ruchu, rozvoje základní
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infrastruktury, produktů a služeb cestovního ruchu. Druhým důležitým krajským
dokumentem, na který Strategie navazuje, je Program rozvoje cestovního ruchu
Královéhradeckého kraje pro období 2007‐2013. V řadě bodů tak zpracovaná Strategie
KP vychází z definovaných priorit tohoto dokumentu a navazuje na jeho problémové
okruhy a opatření.
1.5.2

Vazba na dokumenty zpracované na celostátní úrovni

ez
í

Z hlediska celostátních vazeb dokument vychází ze zpracované Koncepce státní politiky

cestovního ruchu na období 2007‐2013, kterou vláda ČR schválila Usnesením č. 1239 ze

dne 7. listopadu 2007. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny materiály zpracované v

po
m

rámci uvedené soustavy strategických dokumentů v České republice na celostátní i

krajské úrovni nejsou připravovány izolovaně, ale ve vzájemné provázanosti, lze
konstatovat, že zpracovaná Strategie rozvoje CR TO KP v rámci možností navazuje na
jednotlivé priority definované v této Koncepci. Cílem zpracování Koncepce je
harmonizace koncepční činnosti v oblasti cestovního ruchu s programovacím obdobím
Evropské unie a vytvoření strategického materiálu, který bude účinným nástrojem
podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu v ČR v příštím období a bude dostatečně

ké

reflektovat význam cestovního ruchu pro národní hospodářství České republiky. Hlavní
strategické cíle Koncepce jsou vyjádřeny v následujících čtyřech prioritách:
•

Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního

ad
s

ruchu
•

Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu

•

Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů

•

Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu
Vazba na místní dokumenty

Kl

1.5.3

Na území TO KP působí mnoho organizací sdružujících obce i ostatní subjekty
neziskového i ziskového sektoru, které mají za cíl společný postup při rozvoji, především
svého spádového území. Jedná se především o svazky obcí SO Jestřebí hory, SO 1866, SO
Metuje a SO Mikroregion Novoměstsko, dále o dobrovolné svazky obcí DSO Policka a
DSO Broumovsko a o místní akční skupiny: MAS Broumovsko, MAS Království‐Jestřebí
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hory, MAS Mezi Úpou a Metují a MAS POHODA venkova. Ve stanovách a rozvojových
dokumentech těchto subjektů je obecně kladen velký důraz na rozvoj oblasti včetně
zkvalitňování služeb cestovního ruchu za dodržování principů trvale udržitelného života
a rozvoje. Strategie tedy nutně čerpá i z těchto dokumentů a snaží se je zohlednit ve
svých analytických i strategických částech.
Dalším místním dokumentem, který Strategie zohledňuje, je návrh Koncepce cestovního
ruchu na Broumovsku, který pro Město Broumov zpracovala Agentura pro rozvoj

Kl
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Broumovska (APRB).
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2

ČÁST: PROFIL CESTOVNÍHO RUCHU V KLADSKÉM POMEZÍ

2.1

ÚVOD

Turistická oblast Kladské pomezí patří v rámci České republiky mezi oblasti s velkým
potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. To je dáno mnoha faktory, ale mezi hlavní
patří značné množství přírodních a kulturních památek a zajímavostí nacházejících se na

ez
í

jejím území. Obdobný charakter má i celý Královéhradecký kraj i oba sousední kraje v
rámci regionu soudržnosti Severovýchod – kraje Liberecký a Pardubický, což význam

cestovního ruchu pro všechny tři kraje a tím i TO KP ještě více zdůrazňuje. Tyto

po
m

skutečnosti jsou velmi dobře popsány v základních strategických a rozvojových
materiálech Královéhradeckého kraje i regionu soudržnosti. Cestovnímu ruchu se v
rámci oblasti dostává takové vážnosti, že je postupně chápán jako ekonomické odvětví
přinášející značné finanční prostředky. Stává se nejen součástí již zmíněných oblastních,
krajských a nadregionálních materiálů, ale též strategických rozvojových materiálů
jednotlivých měst, obcí, sdružení obcí a mikroregionů. Je to příznivý proces, který
navazuje na celostátní trendy a aktivity, avšak je stále na počátku a má ještě do značné

ké

míry proklamativní charakter, protože není doposud řešena stěžejní otázka tohoto
procesu, kterou je velká disproporce mezi prostředky získanými z cestovního ruchu a

ad
s

prostředky do této oblasti zpět vloženými.
2.2

2.2.1

GEOGRAFICKÉ PODMÍNKY
Poloha turistické oblasti a její napojení na okolní regiony

Kladské pomezí je lokalizováno na severovýchodě Královéhradeckého kraje při

Kl

hranicích s Polskem. Na západě a severozápadě, kde přirozenou hranici oblasti tvoří
masiv Javořích hor, sousedí s turistickou oblastí Krkonoše a Podkrkonoší a na jihu
potom s Orlickem a Podorlickem. Sousedství těchto dvou turistických oblastí a Polska
jen umocňuje atraktivitu Kladského pomezí, především u turistů se zaměřením na pohyb
v přírodě. Západní hranici oblasti tvoří hranice s Hradeckem, přes které vedou všechny
důležité spojnice na Hradec Králové a Prahu.
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ké

Obrázek 1: Poloha KP v rámci ČR

Vzhledem k poloze Kladského pomezí lze počítat s dvěma hlavními směry příjezdu
návštěvníků ‐ z Česka a Polska. Pro české návštěvníky je nejjednodušším způsobem

ad
s

dopravy osobní automobil, příp. vlaková nebo autobusová doprava. Oblastí prochází
hlavní silniční koridor směřující z Hradce Králové, popř. z centrální části České
republiky do oblasti významných polských center (Wroclaw, Opole, Katowice, Łodź,
Warszawa). Díky této tepně je jihozápadní část oblasti neúměrně zatěžována tranzitní
dopravou v obou směrech. Stav této tepny je navíc neuspokojivý a stejně tak i stav

Kl

většiny komunikací všech kategorií v celé oblasti. Tato skutečnost má velmi negativní
vliv na cestovní ruch vzhledem k dojezdovým časům, a to především ve vrchovinných
částech oblasti. Zlepšení dopravní dostupnosti regionu (tj. snížení časové náročnosti
cesty) z české strany lze očekávat po prodloužení dálnice D11 do Jaroměře a po jejím
dokončení až na hraniční přechod Žacléř ‐ Lubawka. Druhé zlepšení by měl přinést
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plánovaný obchvat Náchoda, který by měl nejen ulevit největšímu městu oblasti, ale
zároveň by měl urychlit průjezd oblastí.
Na území Kladského pomezí se nachází 4 hraniční přechody určené pro automobilovou
dopravu. Vzhledem k tomu je celá oblast lehce dostupná pro polské turisty. Pomyslný
trychtýř vede turisty přijíždějící z mnoha hlavních polských center do České republiky
právě přes území Kladského pomezí, jedná se především o okolí měst Wroclaw, Opole,
Katowice, Łodź, Warszawa.

ez
í

Při cestě do i po Kladském pomezí mohou turisté využívat také hromadnou dopravu ‐

vlakovou i autobusovou. Téměř celou oblastí prochází důležitý železniční koridor
Choceň – Meziměstí. Z Náchoda a Broumova jezdí dálkové autobusy do všech velkých

po
m

měst České republiky. V rámci oblasti je četnost spojů do důležitých center i
k turistickým zajímavostem dostačující, horší je ovšem situace v příhraničních částech
oblasti, zejména v některých částech Broumovska. Během turistické sezóny ale nabízí

dopravci větší počet spojů i do těchto oblastí. Turistickou nabídku navíc doplňují
pravidelné linky cyklobusů.

Stejná možnost bohužel neplatí pro turisty přijíždějící z Polska. Dříve hojně využívaný
vlakový spoj Praha – Wroclaw, jedoucí přes Meziměstí, byl v roce 2002 zrušen a zatím se

ké

neuvažuje o jeho obnovení. Náhradní trasa mezinárodního vlakového spoje do Polska
vede bohužel zcela mimo oblast Kladské pomezí. Autobusovou dopravu mezi polskou a
českou stranou hranice zajišťuje bohužel jen letní provoz cyklobusů a jedna celoroční
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linka spojující český Náchod a s polskou Kudowou Zdrój, kterou vzhledem
k neexistujícím dotačním možnostem polské strany dotuje sám dopravce a existence
této linky je tak plně závislá na jeho rozhodnutí. Novinkou, která by mohla doplnit nejen
nabídku pro turisty, je nová autobusová linka, která od 19. 9. 2011 jezdí na trase Praha –

Kl

Jaroměř – Česká Skalice – Náchod – Wroclaw.
2.2.2

Fyzickogeografické podmínky

Analýza cestovního ruchu Kladského pomezí je zaměřena na severovýchodní část
Královéhradeckého kraje. Do území, kterým se bude analýza komplexně zabývat, náleží
celkem 90 obcí. Některé z nich jsou členy Svazků obcí Jestřebí hory, Metuje, Mikroregion
Novoměstsko nebo Dobrovolných svazků obcí Broumovska, Policka, a mnozí z nich jsou
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členy Svazu cestovního ruchu Branka (samostatně, popř. v rámci svého členství ve
svazku). Jedná se následujících 90 obcí (města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou):
Adršpach, Batňovice, Bezděkov nad Metují, Bohuslavice nad Metují, Borová, Božanov,
Broumov, Brzice, Bukovice, Černčice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná,
Česká Metuje, Česká Skalice, Dolany, Dolní Radechová, Havlovice, Hejtmánkovice,
Heřmanice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hořenice, Hořičky, Hronov, Hynčice,

Kl
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Chvaleč, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, Jestřebí, Jetřichov, Jívka, Kramolna, Křinice,

Obrázek 2: Mapa TO KP

Lhota pod Hořičkami, Libchyně, Libňatov, Litoboř, Machov, Malé Svatoňovice, Maršov u
Úpice, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Nahořany, Náchod, Nové Město nad
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Metují, Nový Hrádek, Nový Ples, Otovice, Police nad Metují, Provodov‐Šonov, Přibyslav,
Radvanice, Rasošky, Rožnov, Rtyně v Podkrkonoší, Rychnovek, Říkov, Sendraž, Slatina
nad Úpou, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Stárkov, Studnice, Suchovršice, Suchý Důl,
Šestajovice, Šonov, Teplice nad Metují, Úpice, Velichovky, Velká Jesenice, Velké
Petrovice, Velké Poříčí, Velké Svatoňovice, Velký Třebešov, Vernéřovice, Vestec, Vlkov,
Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Zaloňov, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov.
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í

Vymezení oblasti bylo dáno historicky vymezením území okresu Náchod, a přestože
vztahy mezi všemi jeho částmi jsou značně komplikované (především vztah
Broumovska zastupovaného APRB vůči BRANCE, o.p.s. a TO KP jako celku, ale i vztahy

po
m

jednotlivých mikroregionů, jejichž zástupci se z logických důvodů snaží prosazovat
především své zájmy, hlavně v oblasti získávání financí), z pohledu nabídky pro turisty
se jedná o velmi zajímavé spojení. K území okresu Náchod bylo navíc připojeno území
Jestřebích hor, které sice patří do území okresu Trutnov, ale polohou i charakterem
z pohledu CR lépe navazuje na území náchodského okresu. Navíc tvoří přirozenou
hranici mezi turistickou oblastí Kladské pomezí a turistickou oblastí Krkonoše.
Větší část TO má typický podhorský charakter. Povrch území oblasti tvoří většinou

ké

pahorkatina. V její severní části se prostírá Broumovská vrchovina, západní část okresu
patří do Krkonošského podhůří a jihovýchodní část zasahuje do Podorlické pahorkatiny.
Jih oblasti leží v nížinaté Orlické tabuli. Nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák v
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Javořích horách na Broumovsku, vysoký 880 m n. m., nejníže položené místo je na
Jaroměřsku (232 m n. m.).

S povrchem TO souvisí také její podnebí a vlhkost. Zatímco jižní část oblasti přecházející
do rovinatého Polabí má podnebí teplejší a dlouhodobá roční teplota se pohybuje mezi 8
– 9°C, severní část oblasti je vlhčí a chladnější (dlouhodobá roční teplota je mezi 5 – 6°C).

Kl

Uzavřená Broumovská kotlina má však podnebí poněkud teplejší (dlouhodobě 7 – 8°C).
Průměrné roční úhrny srážek pro celou TO KP se dlouhodobě pohybují v rozmezí 670 –
760 mm, na severu v oblasti skalních měst jsou pak výrazně vyšší.
Většina území je odvodňována řekou Metují, která protéká celou oblastí od severu k jihu
a u Jaroměře se vlévá spolu s Úpou, která odvodňuje západní část oblasti, do Labe.
Broumovsko na severu je odvodňováno řekou Stěnavou, která patří k povodí Odry.
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Významnou součástí vodního hospodářství je přehradní nádrž Rozkoš o ploše přes
1 000 hektarů, která slouží jako regulátor stavu vody na středním toku Labe a zároveň je
i významným střediskem rekreace a vodních sportů.
Z celkové rozlohy TO tvoří téměř 62 % zemědělská půda, z toho 64,3 % zabírá orná půda
a 29,2 % je zatravněno. Lesy pokrývají více jak čtvrtinu plochy TO KP.
Z přírodních krás TO KP je třeba na prvním místě jmenovat známou oblast Adršpašsko‐
teplických skal a další přírodní rezervace pískovcových útvarů Broumovské stěny,
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stolová hora Ostaš, Křížový vrch, Borek a Kočičí skály. Přírodní rezervace Babiččino
údolí je ukázkou harmonicky vytvářené krajiny s kulturní památkou, Dubno u České

Skalice je u nás nejseverněji se vyskytujícím zbytkem lužního lesa. K nerostnému

po
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bohatství kraje se řadí především minerální prameny, které vyvěrají v Náchodě – Bělovsi
a Hronově, rašelinové slatiny se nacházejí v okolí Velichovek.

Bohatství kulturních památek reprezentují především benediktinský klášter v
Broumově, zámky v Náchodě, Novém Městě nad Metují a Ratibořicích, nejstarší český
dřevěný kostel v Broumově, dřevěný kostelík ve Slavoňově, pevnost Josefov, pásmo
pevností z roku 1938 u Náchoda a další.

SOCIOEKONOMICKÉ PODMÍNKY OBLASTI

ké

2.3

Kladské pomezí v číslech

ad
s

Turistická oblast Kladské pomezí leží na severovýchodě Královéhradeckého kraje v
prostoru mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Na severu a východě je státní hranice s
Polskem, na západě sousedí přes masiv Jestřebích hor s TO Krkonoše, na jihu s TO
Hradecko a TO Orlicko a Podorlicko. Svojí rozlohou 992 km2 je třetí nejmenší TO v rámci
Královéhradeckého kraje, v rámci celé ČR se mezi čtyřiceti TO řadí svou rozlohou asi na

Kl

23. místo. Patří tedy k těm menším oblastem, což má samozřejmě své výhody i
nevýhody. Počet obyvatel v oblasti je 128 688, při přepočtu na 1 km2 se dostaneme na
130 obyvatel. V porovnání s hustotou osídlení Královéhradeckého kraje jsme asi 13 %
nad průměrem a v porovnání s celou ČR dosahujeme téměř průměrné hustoty osídlení.
Na území TO KP se nachází 90 obcí, z toho 13 měst, rozdělených na 209 katastrů.
Nejvýše položenou obcí je Borová (612 m n.m.), nejníže položenou obcí pak Zaloňov
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(248 m n.m.). Obcí s největší rozlohou jsou Teplice nad Metují, které zabírají 5 604 ha,
naopak obec s nejmenší rozlohou, kterou je Libchyně, zaujímá plochu pouze o 119 ha.
Libchyně je zároveň i nejmenší obcí oblasti s počtem obyvatel 72. Nejvíce obyvatel žije
v Náchodě, a to zhruba 20 760.
2.3.1

Obyvatelstvo

Ve struktuře obcí jsou nejvíce zastoupeny menší obce s počtem obyvatel 200 – 499, tvoří

ez
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41 % všech obcí. Z celkového počtu 90 samostatných obcí jich má 13 statut města. V
osmi městech nad pět tisíc obyvatel žilo 63,6 % trvale bydlícího obyvatelstva oblasti. V

sídelní struktuře zaujímá první místo okresní město Náchod s 20 760 obyvateli (údaje

po
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ke 31. 12. 2009).

Na základě zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností bylo na území oblasti vytvořeno deset správních
obvodů pověřených obecních úřadů ‐ Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice,
Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Teplice nad Metují,
Úpice a čtyři správní obvody obcí s rozšířenou působností ‐ Náchod, Broumov, Jaroměř,
Nové Město nad Metují. Tyto obce jsou pověřeny výkonem vybraných funkcí státní

2.3.2

ké

správy pro všechny obce, které do jejich správního obvodu přísluší.
Ekonomika regionu a cestovní ruch

ad
s

Dynamické procesy, které nastaly v zemi po roce 1989, změnily postupně i společenskou
a

ekonomickou

situaci

v

Královéhradeckém

kraji.

Procesy

transformace

a

restrukturalizace zásadně ovlivnily podobu regionální ekonomiky, rozvoj malých a
středních podniků, strukturu zaměstnanosti, rozsah zahraničních investic a jejich vliv na
hospodářský rozvoj oblasti. Pozitivní vývoj se odrazil i v přínosech a kvalitativních

Kl

změnách, které nastaly v oblasti cestovního ruchu, ve zlepšení životního prostředí, v
nárůstu investic do veřejné technické a dopravní infrastruktury, v rozvoji

institucionálních struktur i rozmachu rozmanitých forem přeshraniční spolupráce. Vedle
pozitivních změn však region postihly i některé nepříznivé dopady, související zejména s
výraznou restrukturalizací zemědělství a s dramatickým poklesem jeho ekonomického
významu. Celkově se zhoršila i dopravní obslužnost venkovských oblastí, převážně úzce
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spojená s tendencí k vylidňování venkovských oblastí a s tím spojeným poklesem
ekonomické efektivity provozování služeb v těchto oblastech.
Ke konci roku 2009 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru
ekonomických subjektů 24 930 podnikatelských subjektů, to představuje 19,3 % z
celkového počtu ekonomických subjektů kraje. Fyzické osoby tvořily 76,6 % a právnické
osoby 23,4 %. V členění podle odvětvové činnosti tvořily z celkového počtu 14,6 %
podniky zabývající se průmyslem, přes 14 % tvořily stavební podniky, 4,7 % zemědělské

ez
í

podniky, ale nejvíce ‐ celých 34,3 % podniky zabývající se obchodem, ubytováním a
stravováním. Je tedy zřejmé, že cestovní ruch jako průmyslové odvětví má pro TO KP
velký význam.

po
m

Cestovní ruch jako ekonomické odvětví prošel za posledních 20 let určitým vývojem.
Prudký nárůst podnikatelských subjektů v této oblasti, který nastal po roce 1989, se

pomalu zastavuje. Některá zařízení pro turisty zanikají a ostatní se snaží vyrovnat
s konkurencí a hlavně se přizpůsobit poptávce, která se dnes zaměřuje více na kvalitu za
odpovídající cenu, především zlepšováním svých služeb popř. nabídkou „něčeho navíc“.
Podle ČSÚ se na území TO KP nachází 104 hromadných ubytovacích zařízení (údaj k 31.
12. 2009), jejich skutečný počet je ale téměř trojnásobný. Dalších subjektů podnikajících

ké

v cestovním ruchu je podle databází ČSÚ zhruba 80 a k tomu ještě asi 1500 stravovacích
zařízení všech typů.

Trh práce a lidské zdroje

ad
s

2.3.3

Vzhledem k tomu, že za TO KP neexistují statistická data vztahující se k této kapitole a
vzhledem k tomu, že TO KP zasahuje do území dvou okresů, zahrnuje tato kapitola údaje
za celý Královéhradecký kraj.
Nezaměstnanost

Kl

Míra nezaměstnanosti Královéhradeckého kraje se stabilně a dlouhodobě pohybuje pod

úrovní ČR. V rámci kraje neexistují výrazné disproporce, ani mikroregionální oblasti
s diametrálně vyšší mírou nezaměstnaností, ale vyšší pouze v řádech procent.
V listopadu 2009 rozptyl mezi oblastí s nejnižší mírou nezaměstnanosti (Hradecko, 5,8
%) a s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (Trutnovsko, 9,6 %) činil pouhých 3,8 %. Kraj je
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tak z tohoto pohledu velmi homogenní, ačkoli je zřejmý vliv centra kraje a méně
výhodná pozice okrajových a hraničních oblastí kraje.
Pro popis vývoje zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti, je dalším podstatným
ukazatelem délka evidence nezaměstnaných. I bez vazby na další dopady
nezaměstnanosti do sociální soudržnosti, sociálního systému, rodinného života
konkrétních osob, je délka evidence dokladem zdravě fungujícího trhu práce. Na
otevřeném trhu práce je stabilně určité procento osob bez zaměstnání, a to z důvodu

ez
í

přirozené změny zaměstnání apod., přičemž se dá očekávat, že tito lidé v brzké době

zaměstnání najdou (jejich délka evidence se tedy pohybuje v řádech několika měsíců).
Naopak, významnější zastoupení osob evidovaných dlouhodobě svědčí o strukturálních

po
m

problémech na trhu práce ‐ o nesouladu mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce
především z hlediska vzdělání a odbornosti, případně o závažných posunech na trhu
práce a v celé ekonomice.

Ačkoli jsou údaje především za období roku 2009 do značné míry zkreslené
hospodářským propadem, kdy výraznou měrou došlo k navýšení počtu osob
evidovaných na úřadech práce (čímž došlo k zvýšení podílu nezaměstnaných do 3
měsíců), je situace na trhu práce Královéhradeckého kraje poměrně zdravá, neboť ‐ a to

ké

dlouhodobě ‐ nejvýraznějšími skupinami jsou osoby evidované do 3 a do 6 měsíců,
zatímco podíl osob evidovaných nad 12 měsíců se kontinuálně snižoval. Na druhou
stranu však nelze dostatečně přesně predikovat další vývoj, neboť ‐ přirozeně ‐

ad
s

v případě takto vymezených skupin dochází ke změnám dvěma směry ‐ osoby odcházejí
z evidence, neboť získávají zaměstnání, nebo přecházejí do kategorie osob evidovaných
delší dobu. Na základě hospodářského útlumu je v tomto ohledu pravděpodobnější
zvažování varianty, kdy dojde k přelivu osob evidovaných do 3 měsíců do kategorie osob
evidovaných do 6 měsíců atd., a ‐ vzhledem k tomu, že nová místa vznikají zpravidla

Kl

pomaleji, než dochází k jejich zrušení ‐ bude proces odchodu z evidence v důsledku
získání zaměstnání mnohem pozvolnější.
Vývoj trhu práce z hlediska věku zaměstnaných a nezaměstnaných

Vývoj věkové struktury zaměstnaných a nezaměstnaných na trhu práce umožňuje
identifikovat posuny v zastoupení jednotlivých věkových skupin na trhu práce. Zejména
ve vztahu k demografickému vývoji představuje jeden z hlavních ukazatelů disponibilní
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pracovní síly pro zaměstnavatele, kdy v důsledku stárnutí populace z trhu práce
odcházejí populačně silnější ročníky a na trh práce přicházejí ročníky populačně o
poznání méně silné. Dopady těchto změn, zejména pak v kombinaci se vzdělanostní
úrovní v některých momentech a v některých odvětvích, mohou mít zásadní důsledky
pro zaměstnanost. Údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil, kontinuálního
šetření Českého statistického úřadu.
deseti let výraznou proměnou.
V případě

věkového

složení

zaměstnaných

se

ez
í

Vývoj věkové struktury zaměstnaných i nezaměstnaných prošel za období posledních
v roce

1998

dalo

v rámci

Královéhradeckého kraje hovořit o rovnoměrném rozložení zaměstnaných, kdy největší

po
m

podíly náležely věkovým kohortám v rozmezí 20 ‐ 50 let a trend vývoje naznačoval, že
v souvislosti s generační obměnou nebude docházet k významným posunům. Nicméně,
údaje z roku 2008 již ukazují, že významným způsobem došlo ke zvýšení podílu

věkových skupin 50 a více let, současně s tím trend doznal změn a lze tak predikovat
postupné stárnutí zaměstnaných, které současně není a nebude saturováno příchodem
mladších věkových skupin. Trh práce se tak ‐ pokud nebude docházet ke globálním
změnám ve struktuře ekonomiky ‐ v příštích deseti letech musí připravit na to, že

ké

k dispozici zcela rozhodně nebude pracovní síla ve shodném věkovém rozložení. Navíc
toto bude doprovázeno v případě mnohem méně početných mladších věkových skupin
zcela rozdílnou, respektive z formálního hlediska, vyšší vzdělanostní úrovní.

ad
s

Zatímco věková struktura zaměstnaných poskytuje přehled o budoucích možnostech
uspokojení poptávky po pracovní síle, vývoj věkové struktury nezaměstnaných

umožňuje vedle odhadu volné pracovní síly identifikovat proměnu požadavků
zaměstnavatelů, a to zejména s ohledem na kvalifikaci pracovní síly. Zatímco před deseti
lety se trh práce vyznačoval výrazným podílem nezaměstnaných v mladších věkových

Kl

kohortách a problematickou skupinou z hlediska uplatnění byli především absolventi
škol, o deset let později se výrazným způsobem zvýšil podíl věkových skupin 50 let a
více. Z tohoto pohledu se ohroženou skupinou staly zejména osoby před odchodem do
důchodu.
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Vývoj trhu práce z hlediska dosaženého vzdělání zaměstnaných
Vývoj vzdělanostní struktury zaměstnaných a nezaměstnaných na trhu práce umožňuje
podrobnější vhled do situace na trhu práce. Oproti vzdělanostní struktuře populace
rozlišením podílů zaměstnaných a nezaměstnaných ukazuje pozici osob s daným
vzděláním, současně vzdělanostní potenciál volných pracovníků na trhu práce. Rozdíl
v těchto pohledech je zřejmý: např. pokud vzdělanostní struktura obyvatelstva odpovídá
potřebám potenciálního zaměstnavatele, neznamená to, že na trhu práce je v daném

ez
í

okamžiku dostatečné množství volných pracovníků s odpovídajícím vzděláním.
Vzhledem k tomu, že úroveň vzdělání je obecně v ČR v ekonomicky aktivním věku spíše

konstantou, kterou konkrétní pracovník disponuje po celou dobu svého uplatnění na

po
m

trhu práce, změny v zásadě nezaznamenatelné v celku populace při rozlišení
zaměstnaných a nezaměstnaných ukazují na sice pozvolné, přesto zásadní posuny. Údaje

vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil, kontinuálního šetření Českého
statistického úřadu.

Z hlediska dosaženého vzdělání zaměstnaných se Královéhradecký kraj v roce 2008
pohyboval v hodnotách průměru České republiky. Osoby se základním vzděláním tvořily
5,25 % zaměstnaných (ČR: 5,79 %), se středním vzděláním bez maturity 43,44 % (ČR:

ké

40,22 %), se středním vzděláním s maturitou 36,78 % (ČR: 38,21 %) a s vysokoškolským
vzděláním 14,53 % (ČR: 15,78 %). Nejedná se o rozdíly významné, neboť do
průměrných hodnot významně zasahují hodnoty za Hlavní město Praha, které je

ad
s

v mnoha dalších ohledech regionem výjimečným.
2.3.4

Kriminalita a bezpečnost

Mezi sledované faktory ovlivňující CR patří i kriminalita a bezpečnost obyvatel a

návštěvníků v turistické oblasti. Je to poměrně významný faktor, který ovlivňuje

Kl

rozhodování potenciálních zájemců o návštěvu a pobyt v dané turistické oblasti či

lokalitě.

Z hlediska vlivu bezpečnosti na rozvoj cestovního ruchu lze konstatovat, že hlavním
problémovým okruhem je narůstající kriminalita, která zvláště v turistických centrech
může nepříznivě ovlivnit příliv turistů do oblasti. Z hlediska dopravní nehodovosti je
pak nezbytně nutné se soustředit na odstranění nebezpečných úseků komunikací,
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rekonstrukce stávající sítě komunikací a zvyšování jejich technické kvality. Za neméně
významnou lze považovat problematiku bezpečnosti cyklistů v oblasti, a to převážně ve
vztahu k technickému stavu cyklostezek. Vzhledem ke skutečnosti, že cykloturistika je
jedním z významných potenciálů dalšího rozvoje cestovního ruchu v oblasti, je třeba
investice do dopravní infrastruktury řešit jako jednu z hlavních priorit.
Nápad a skladba trestné činnosti v oblasti celého KP je dána jeho polohou i aktuálním
pohybem osob, vozidel, počtem supermarketů, parkovacích ploch a v neposlední řadě i

ez
í

skutečností, že se jedná o příhraniční oblast. To vše jsou faktory, které ovlivňují páchání

trestné činnosti. Vzhledem k odlišným podmínkám i velikosti území je těžké porovnávat
kriminalitu TO KP s jinými oblastmi ČR. Obecně je však možné konstatovat, že

po
m

kriminalita KP i celého Královéhradeckého kraje se pohybuje pod hranicí

Kl

ad
s

ké

celorepublikového průměru, a že celá oblast je považována za bezpečnou.
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2.4

REGIONÁLNÍ NABÍDKA CESTOVNÍHO RUCHU

V rámci analýzy nabídky cestovního ruchu v území byla prováděna analýza atraktivit a
analýza atrakcí (definice viz níže):
 Atraktivita  součást regionu, která nebyla zřízena za účelem cestovního ruchu, ale
přesto je pro návštěvníky území nějakým způsobem zajímavá (např. skály, zámky a
hrady, místní zvyky a tradice apod.)

ez
í

 Atrakce  součást regionu, která je pro návštěvníky území také atraktivní, ale byla

zřízena především za účelem cestovního ruchu (např. muzea, rozhledny, významné
kulturní akce apod.)

po
m

Cílem následující provedené analýzy nabídky není komplexní přehled všech atraktivit a

atrakcí v oblasti, ale především jejich utřídění a základní charakteristika těch
nejvýznamnějších, které reálně ovlivňují potenciál oblasti pro cestovní ruch, nebo které
významně spoluvytvářejí image oblasti.
2.4.1

Turistické atraktivity

Na území Kladského pomezí jsou návštěvníky nejčastěji vyhledávány přírodně‐

ké

krajinářské atraktivity – v první řadě skalní města, následně pak kulturně‐historické
atraktivity, případně jejich vzájemná kombinace.
Přírodní pozoruhodnosti

ad
s

2.4.1.1

Skalní města

Adršpašskoteplické skalní město patří mezi nejrozsáhlejší souvislé skalní masivy

střední

Evropy.

Jedinečné

pískovcové

skalní

město

je

zároveň

jedním

z nejnavštěvovanějších míst Kladského pomezí. Nejzajímavějšími partiemi vedou dva

Kl

turistické okruhy ‐ Teplické skály a Adršpašské skály. Tato dvě skalní města spojuje tzv.
Vlčí rokle, takže z jednoho okruhu lze projít na druhý a obráceně /vstup na okruhy je
zpoplatněn/. Četné lezecké terény.
Stolová hora Ostaš je opředena řadou pověstí, podle nichž dostaly jména i některé
skalní útvary. Skalní partie Ostaše zpřístupňují dva okruhy – Horní a Dolní labyrint
/celoročně přístupné, bez vstupného/. Četné lezecké terény.
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Broumovské stěny jsou hřebenem s četnými skalními útvary, roklemi a skalními
vyhlídkami. Nedaleko osady Slavný se nacházejí tzv. skalní hřiby. Známým výletním
cílem a nejnavštěvovanějším místem Broumovských stěn jsou barokní kaple a dřevěná
chata Hvězda. Hřeben a rokle Broumovských stěn zpřístupňuje několik turistických

ad
s

ké

po
m

ez
í

značek /celoročně přístupné, bez vstupného/. Lezecké terény.

Lezecké terény

Skalní města Kladského pomezí jsou vyhledávanou lezeckou lokalitou. Vzhledem

k ochraně přírody (území CHKO + národní přírodní rezervace) jsou určena místní

Kl

specifická pravidla a lokální zákazy. Tato omezení uvádí a pravidelně aktualizuje nový
webový portál www.piskari.cz a také www.lezec.cz

Ostatní přírodní atraktivity
Bischofstein (Jiráskovy skály). Menší oblast pískovcových skal navazuje na Teplické
skalní město. Bývalý barokní zámeček a jezírko. Lezecké terény.
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Křížový vrch. Nachází se přímo proti Adršpašským skalám. K vyhlídce na jeho vrcholu
vede obnovená křížová cesta. Lezecké terény.
Ratibořice  Babiččino údolí. Národní kulturní památka a národní přírodní památka na
řece Úpě. Krajina byla pojmenována podle „Babičky“ spisovatelky Boženy Němcové.
Postavy z této knihy jsou k vidění vždy v červnu a adventním čase při tradiční akci
„Oživlé Ratibořice“.
Peklo. Údolí při soutoku řeky Metuje a Olešenky je oblíbeným výletním místem u
podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče.

ez
í

Nového Města nad Metují. Známá výletní restaurace Peklo s motivy čertů je postavena
Vodní nádrž Rozkoš. Je určena především vyznavačům vodních sportů a rekreace.

po
m

Přehrada je rájem plachtařů, surfařů a rybářů. Její severní část je určena pro kempování
a koupání, v autocampu si lze zapůjčit loďky, vodní šlapadla, surfy a další sportovní
potřeby.

Javoří hory. Hraniční lesnatý hřeben v severní části regionu s nejvyšším vrcholem
Kladského pomezí, Ruprechtickým Špičákem (880 m n. m., rozhledna). Terény vhodné
především pro pěší turistiku, částečně pro cykloturistiku.

Jestřebí hory. Lesnatý hřeben s terény pro pěší a cykloturistiku a se zimními
rozhledna.

ké

upravovanými běžeckými stopami. Na nejvyšším vrcholu, Žaltmanu, je umístěna
Řeky: Úpa, Metuje, Labe. Uvedené řeky jsou nejen atraktivním krajinným prvkem, ale

ad
s

také vhodnými terény pro vodáky. Úpa a Metuje jsou sjízdné v závislosti na vodočtu
(týká se především horních toků). Labe je sjízdné celoročně od přehrady Lesní
království do Jaroměře.

Historické a kulturní památky
Vzhledem k bohaté historii území i slavným osobnostem, které zde působily, se nachází

Kl

2.4.1.2

v Kladském pomezí četné architektonické památky různých typů i stavebních epoch (z
toho několik národních kulturních památek). Zámky, církevní památky, městské
památkové zóny a rezervace, lidová architektura, systém opevnění a památky vojenské
historie jsou hlavními atraktivitami cestovního ruchu, kterými TO disponuje.
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Na území Kladského pomezí se nachází celkem 7 národních kulturních památek
(Babiččino údolí v Ratibořicích, „Dřevěnka“ v Úpici, hřbitovní kostel v Broumově,
benediktinský klášter Broumov, pevnostní systém Dobrošov, zámek Náchod a zámek
Nové Město nad Metují), 2 městské památkové rezervace (Nové Město nad Metují,
Josefov), 5 městských památkových zón (Broumov, Jaroměř, Náchod, Police nad Metují,
Stárkov) a 1 vesnická památková rezervace (Křinice u Broumova) (Zdroj: Národní

ez
í

památkový ústav, údaje z r. 2010).
Zámky

Náchod (národní kulturní památka). Rozsáhlý stavební komplex s pěti nádvořími

po
m

dominuje městu. Dnešní podoba pochází z přelomu 16. a 17. stol., kdy byly provedeny

úpravy v renesančním a raně barokním slohu. K nejcennějším exponátům zámku patří
bruselské tapiserie, unikátní je rozsáhlá sbírka barokních zátiší. Možnost vstupu na
zámeckou věž (výhled na město a okolí). Zajímavou atrakcí jsou medvědi v zámeckém
příkopu.

Nové Město nad Metují (národní kulturní památka). Zámek tvoří jeden

Kl

ad
s

ké

architektonický celek s náměstím. Poslední přestavba byla svěřena vynikajícím
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architektům – Jurkovičovi a Janákovi. Zámek je ukázkou adaptace historického objektu
na moderní bydlení a zároveň kvalitním příkladem spojení historické a novodobé
výzdoby a zařízení. Na dnešní podobě části interiérů ve stylu secese a art deco se
podíleli přední čeští umělci. Na objekt navazuje zámecká zahrada s dřevěným krytým
mostem.
Ratibořice (národní kulturní památka). Zámeček je znám především jako letní sídlo
Kateřiny Vilemíny, vévodkyně Zaháňské, jako romantické sídlo v empírovém slohu.

ez
í

Historické interiéry přibližují 19. a počátek 20. stol., v zámku jsou soustředěny

pozoruhodné obrazové kolekce, grafika, sklo, porcelán, nábytkové sestavy a další
předměty z 19. století. V červnu a v adventním čase zámkem provedou návštěvníky

po
m

dobově oděné postavy inspirované knihou „Babička“ spisovatelky Boženy Němcové.
Církevní památky

V Kladském pomezí se nachází nespočet církevních památek, od významných –
turisticky přístupných ‐ objektů zařazených na seznam národních kulturních památek,
až po drobné sakrální památky rozmístěné v krajině. Téměř v každé z obcí Kladského
pomezí se nachází kostel nebo kaple, které dotvářejí ráz sídla. Ty jsou většinou ale

ké

přístupné pouze v době konání bohoslužeb.
Nejvýznamnější církevní památky

Benediktinský klášter, Broumov (národní kulturní památka). Dnešní podoba je

ad
s

výsledkem vrcholně barokní přestavby 18. stol., podle projektu K. I. Dientzenhofera.
Výzdobu

vnitřních

prostor

realizovali

vynikající

umělci

pražského

baroka.

Nejzajímavější prostory jsou přístupné: interiér klášterního kostela a sakristie, refektář
(zde je vystavena kopie tzv. Turínského plátna, která byla v klášteře nalezena) a
klášterní knihovna, která patří mezi vzácně dochované klášterní knihovny v ČR (cca 17

Kl

000 svazků).

Dřevěný kostel Panny Marie, Broumov (národní kulturní památka). Nejstarší
dřevěná stavba na území ČR (po vypálení husity znovu postaven po r. 1459).
V zastřešeném ochozu jsou umístěny renesanční a empírové náhrobky a dřevěné desky
s kronikářskými zápisy.
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Broumovská skupina kostelů (Bezděkov nad M., Božanov, Broumov, Hvězda,
Heřmánkovice,

Otovice,

Ruprechtice,

Šonov,

Vernéřovice

a

Vižňov)

tvoří

nezaměnitelnou architektonickou památku. Kostely postavené na území broumovského
klášterního panství podle plánů K. a K. I. Dientzenhoferů vznikly v rozmezí let 1709 –
43. Každoročně (červenec – září) se v nich koná hudební festival „Za poklady
Broumovska“.
Kaple Hvězda, Broumovské stěny. Barokní kaple s půdorysem hvězdy vybudovaná

ez
í

podle projektu K. I. Dientzenhofera. Na kapli navazuje kamenný ochoz s výhledem na

ad
s

ké

po
m

Broumovsko. V těsné blízkosti kaple stojí dřevěná chata z 19. stol. (restaurace).

Kl

Klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Metují. Uprostřed západního
průčelí kostela je bohatý raně gotický lomený portál s hlubokým ostěním (vznik kolem
r. 1270), vzácná sochařská památka. Klášter je dnes účelově využíván, v části prostor
sídlí Muzeum města Police nad Metují.

Kostel sv. Mikuláše, Jaroměř. Byl vystavěn na počátku 15. století ve stylu české
lucemburské gotiky, je zasazen do zbytků středověkých hradeb. Dokončen byl v 16. a
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upraven v 18. stol. Trojlodní bazilika s mohutnými opěráky, vyvýšenou střední lodí a
štíhlou barokní věžičkou nad presbytářem.
Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, Slavoňov. Unikátní celodřevěný roubený kostel byl
postaven v r. 1533. Střechu pokrývají tradiční šindele, na hřebeni je umístěna malá
zvonička.
Poutní kostel Panny Marie Pomocné, Teplice nad Metují. Poutní kostel s přilehlou
Bohumilem Kühnem v jednoduchém barokním slohu.

ez
í

poustevnou Ivanitů je raritou v ČR, postaven v letech 1753 – 1754 stavitelem
Poutní místo Malé Svatoňovice. Kostel a studánka zasvěcené „Sedmi radostem P.

Marie“ jsou známým poutním místem. Nedaleko „Mariánský sad“ (lesopark se sedmi

po
m

kapličkami a křížová cesta se 14 dřevěnými kříži).

Dřevěná zvonice a kostel sv. Jana Křtitele, Rtyně v Podkrkonoší. Polygonální
zvonice z r. 1592 patří mezi nejcennější české dřevěné zvonice. Stojí vedle barokního
kostela, je 30 m vysoká a je největší a nejhodnotnější stavbou tohoto druhu v kraji
(přístupná v době bohoslužeb).
Opevnění

ké

Oblast disponuje četnými památkami vojenské historie, především se jedná o
prvorepublikové opevnění, jehož linie procházela také Kladským pomezím. Dále se zde
nachází pevnost Josefov a na území proběhly i bitvy z prusko‐rakouské války r. 1866.

ad
s

Dělostřelecká tvrz Dobrošov. Součást československého opevnění budovaného v l.
1936‐38 na obranu proti nacistickému Německu. Cca 1 750 m spojovacích chodeb

v hloubce 20 – 39 m (přístupné). V okolí naučná stezka (4,5 km) věnovaná
problematice opevnění.

Pěchotní srub Březinka. Železobetonová stavba z r. 1937. Srub byl po r. 1990

Kl

rekonstruován do původního předválečného stavu, vč. vnitřního technického vybavení
(přístupný).

Bunkrová linie, Jestřebí hory. Po délce celého hřebenu Jestřebích hor se táhne

obranná linie bunkrů z období II. světové války. K vidění je celá řada menších

pěchotních srubů, z nichž některé jsou rekonstruovány.

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

40

Pevnost Josefov. Postavena v letech 1780 – 1787, patří k vrcholným ukázkám
evropské fortifikační architektury konce 18. stol. Podzemní obranný systém pevnosti je
unikátním technickým dílem (přístupný).
Dějiště bojů pruskorakouské války 1866. Ve 3 bitvách se v červnových dnech r.
1866 střetlo víc než 100 tisíc vojáků. Tyto krvavé boje připomíná na sto pečlivě
udržovaných pomníků, náhrobků a křížů v okolí Náchoda, České Skalice, Svinišťan a
Josefova. Problematice bojů 1866 se také věnují naučné stezky: Náchod – Vysokov –

ez
í

Václavice 1866 (8,5 km, výchozí bod: Náchod, vlakové nádraží), Česká Skalice –
Svinišťany – Josefov 1866 (30 km, výchozí bod: obec Kleny) a Josefov – Smiřice – Chlum

po
m

1866 (25 km, výchozí bod: Josefov).
Ostatní historické a kulturní atraktivity

Babiččino údolí. Areál Babiččina údolí patří spolu se zámky a opevněními mezi hlavní
historické a kulturní atraktivity Kladského pomezí. Konají se zde četné kulturní akce,
z nichž některé jsou regionálního významu (např. Oživlé postavy, Advent).
Lidová architektura, památkové zóny a rezervace. Lidová architektura v podobě
roubených chalup, bohatě zdobených statků, kostelů, zvonic a drobných sakrálních

ké

staveb je v Kladském pomezí hojně zastoupena.

Architektonické specifikum na Broumovsku představuje klasicistní dvorcový statek.

ad
s

Kladské pomezí čítá 2 městské památkové rezervace (Nové Město nad Metují, Josefov),
5 městských památkových zón (Broumov, Jaroměř, Náchod, Police nad Metují, Stárkov)
a 1 vesnickou památkovou rezervaci (Křinice u Broumova).
Lidová architektura není cílem návštěvníků, spíše dotváří ráz obcí a krajiny. Totéž platí

Kl

o drobných sakrálních památkách.
Chaty a útulny. Turistické chaty a útulny v Kladském pomezí jsou vybudovány na
atraktivních místech, zejména na hřebenech místních hor, výjimkou je chata Peklo
v údolí řeky Metuje. Jejich návštěva je spojována s pěší nebo cykloturistikou, případně
lyžařskými

výlety

nebo

s možností

dalekých

rozhledů

(Hvězda,

Dobrošov).

Mezi architektonicky zajímavé chaty patří především Peklo u Nového Města nad Metují,
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Dobrošov u Náchoda a Hvězda v Broumovských stěnách. Další turistické chaty se
nachází v Jestřebích horách – Řehačka (Jestřebí bouda) a na úpatí Orlických hor –

2.4.1.3

ké

Horalka ve Sněžném.

Skryté atraktivity území

I když je v současné době většina přírodních i kulturních a historických atraktivit

ad
s

Kladského pomezí z hlediska CR využívána, bylo by vhodné zmapovat tzv. skryté
atraktivity území – tj. nedoceněné památky a další objekty, přírodní atraktivity, akce a
tradice, jejichž potenciál není zatím pro CR využíván (např. vesnická architektura a
usedlosti – agroturistika a hippoturistika, tvorba tematických okruhů propojujících
atraktivity apod.).

Kl

V rámci Kladského pomezí existuje určitá rezerva v rozvoji a propagaci stávajících akcí,
které by mohly mít větší dopad na CR.
Určitý skrytý potenciál Kladského pomezí se nachází i v možnostech využití a propagace
„nej… Kladského pomezí“ (např. nejstarší divadelní festival v ČR Jiráskův Hronov,
nejstarší folklórní festival v ČR Červený Kostelec, Broumov ‐ nejstarší dřevěný kostel ve
střední Evropě atd.).
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2.4.1.4

Zhodnocení nabídky atraktivit pro cestovní ruch

Na území TVÚ Kladské pomezí je nabídka přírodních, kulturních a historických atraktivit
velmi bohatá a rozmanitá a skýtá tak značný potenciál, který umožňuje rozvoj všech
hlavních forem turistiky.
Území má potenciál a infrastrukturu pro cykloturistiku a pěší turistiku, s možností
kombinace s poznáváním kulturních a historických památek nebo s návštěvou některé
z akcí regionálního nebo mezinárodního významu, které v Kladském pomezí probíhají.

ez
í

Kladské pomezí má dostatečnou nabídku atraktivit, zejména pro cestovní ruch v letní

sezóně. Tato nabídka je samozřejmě atraktivní a dostatečná i mimo hlavní sezónu (jaro,

podzim). Využitelnost přírodních atraktivit v zimní sezóně je závislá na klimatických

po
m

podmínkách (přístupnost skalních měst apod.).

Z hlediska celkového potenciálu cestovního ruchu za obvody ORP v bodovém vyjádření
(Ústav územního rozvoje Brno) uvedeného v následujícím kartogramu se řadí Kladské
pomezí mezi oblasti s nadprůměrným potenciálem. Hustota potenciálu atraktivit
cestovního ruchu představuje vztah dosaženého počtu bodů k plošné výměře obvodů
ORP.

Tento potenciál lze – samozřejmě s ohledem na ochranu přírody a krajiny Kladského

ké

pomezí – využít k rozvoji různorodého šetrného cestovního ruchu v území.
Potenciálem CR se podrobně zabývají dokumenty zpracované Ústavem územního
rozvoje Brno (potenciál České republiky, regionální části ‐ potenciál jednotlivých krajů),

ad
s

které jsou k dispozici ve formátu PDF pod následujícími odkazy.
Aktualizace potenciálu CR v ČR:
http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/cestovniruch/potencialCR/PotencialCRtext.pdf
Regionální část (Královéhradecký kraj):

http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/cestovniruch/potencialCR/08potencialCR

Kl

kralovehradecky.pdf
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Kartogram – Celkový potenciál cestovního ruchu za obvody ORP v bodovém vyjádření
Zdroj: Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v České republice, r. 2010, Ústav územního

ké

po
m

ez
í

rozvoje Brno

ad
s

Obrázek 3: Kartogram potenciálu CR

Z hlediska

potenciálu

konkurenceschopnost

CR

zobrazeného

Kladského

pomezí

v kartogramu
v rámci

ČR

je

vysoká.

Hodnoty přiřazené jednotlivým ORP Kladského pomezí, zobrazené v

Kl

kartogramu: ORP Broumov – 875, ORP Náchod ‐ 1 575, ORP Jaroměř –
485, ORP Nové Město nad Metují – 735, ORP Trutnov ‐ 1725 (bodovou

hodnotu ORP Trutnov zvyšuje existence Krkonoš na daném území).
Přestože je konkurenceschopnost Kladského pomezí v rámci ČR z

hlediska potenciálu CR zobrazeného v kartogramu vysoká, je třeba průběžně sledovat

nové trendy CR, nabídku jim přizpůsobovat, dbát na infrastrukturu a její kvalitu (zejm.
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ubytování a stravování, doplňková infrastruktura), oslovovat stanovené cílové skupiny,

po
m

ez
í

věnovat se marketingu a propagaci atd.

Obrázek 4: Mapa TVÚ Královéhradeckého kraje

území

Královéhradeckého

kraje

ké

Na

se

nachází

celkem

pět

TVÚ:

Český ráj, Hradecko, Kladské pomezí, Krkonoše a Podkrkonoší, Orlické hory a
Podorlicko. Za konkurenční TVÚ v Královéhradeckém kraji lze pro Kladské pomezí

ad
s

považovat především Krkonoše (nejnavštěvovanější TVÚ Královéhradeckého kraje) a
Orlické hory – obě území mají vynikající podmínky a infrastrukturu pro pěší turistiku i
cykloturistiku a pro zimní sporty. Dále Český ráj (známá skalní města, památky).
Dále lze za konkurenční turistický region považovat také polský region Klodzko
(příhraniční, hojně navštěvovaná lázeňská oblast se značným potenciálem CR ‐ skalní

Kl

města, lázně, kulturní a historické památky, četné turistické atrakce).
V blízkosti Krkonoš a Orlických hor, ale i polského regionu Klodzko lze pro Kladské
pomezí zároveň spatřovat i určitou výhodu – Kladské pomezí může sloužit jako zajímavý
cíl jednodenních výletů pro návštěvníky Krkonoš a Orlických hor, které nedisponují tak
bohatým potenciálem kulturních a historických atraktivit. Přestože se jedná o cíl
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jednodenních návštěv, lze např. vhodnou propagací a nabídkou dosáhnout toho, aby si
návštěvníci za cíl své příští vícedenní dovolené zvolili Kladské pomezí.
Shrnutí
‐ V Kladském pomezí je nabídka přírodních, kulturních a historických atraktivit velmi
bohatá a rozmanitá a skýtá tak značný potenciál, který umožňuje rozvoj všech hlavních
forem turistiky.

ez
í

‐ „Hustota“ potenciálu cestovního ruchu v České republice řadí Kladské pomezí mezi

oblasti s nadprůměrným potenciálem, který lze ‐ s ohledem na ochranu přírody a krajiny
Kladského pomezí – využít k rozvoji různorodého šetrného cestovního ruchu v území.

po
m

‐ Z hlediska potenciálu CR je konkurenceschopnost Kladského pomezí v rámci ČR
vysoká. Je třeba brát v potaz konkurenční TVÚ v České republice + příhraniční turistický
region Klodzko a snažit se maximálně je využít ku prospěchu Kladského pomezí.
Doporučení

‐ Tvorba nových produktů a nabídek CR, které by propagovaly další zajímavosti a
atraktivní místa TVÚ mimo turisticky nejvytíženější oblasti, což by přispělo
rozložení

návštěvnosti

a

odlehčení

přetížených

lokalit.

ké

k rovnoměrnějšímu

‐ Využití sousedních TVÚ Krkonoše a Orlické hory, turistického regionu Klodzko:
propagace Kladského pomezí v těchto TVÚ – jako cíl jednodenních výletů a k získání

ad
s

nových potenciálních návštěvníků pro vícedenní pobyty.
‐ Zmapování skrytých atraktivit TVÚ a využití jejich potenciálu pro CR.

2.4.1.5

Turistické atrakce

Mezi stěžejní turistické atrakce Kladského pomezí lze zařadit muzea, z nichž četná jsou

Kl

speciálně tematicky zaměřena (např. První vojensko‐historické muzeum, Železniční
muzeum a výtopna, Motogalerie V Koutě, Umělecko‐průmyslové muzeum: muzeum
textilu, Muzeum stavebnice Merkur, Pivovarnické muzeum, Mlýn Dřevíček). Evropským
unikátem je Muzeum magie v Jaroměři. Nabídku doplňují muzea věnovaná významným
osobnostem (např. Božena Němcová, bratři Čapkové, Alois Jirásek), četná městská
muzea a také galerie.
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Významnými atrakcemi jsou rozhledny (Ruprechtický Špičák v Javořích horách, Žaltman
v Jestřebích horách, Dobrošov u Náchoda, Sendraž u Nového Města) a vyhlídkové věže
(zámky Náchod a Nové Město n. M.).
V regionu probíhají četné tradiční akce, z nichž některé jsou mezinárodního nebo
celorepublikového významu. Jedná se především o festivaly, divadelní a filmové
přehlídky.
Festivaly:

ez
í

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec, Jiráskův Hronov, Mezinárodní
horolezecký filmový festival Teplice nad Metují, Za poklady Broumovska, Koletova
Rtyně, Nota Rtyně v Podkrkonoší, Novoměstský hrnec smíchu.

po
m

Divadelní a filmové přehlídky: Divadelní festival Červený Kostelec, Malé letní divadlení
Broumov, Náchodská prima sezóna, Vysokovský kohout, Boučkova Jaroměř.

Bohatá je nabídka regionálních kulturních, společenských, sportovních a turistických
akcí (např. Jiřinkové slavnosti, Oživlé postavy v Ratibořicích, Romfest, Festival cyklistiky,

Kl

ad
s

ké

Zimní táboření na Hvězdě v Broumovských stěnách atd.).

Kompletní přehled muzeí, galerií, festivalů, filmových přehlídek a regionálních akcí je
k dispozici na www.kladskepomezi.cz
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Mezi ostatní turistické atrakce lze zařadit prohlídky pivovarů v Náchodě a Broumově,
vyhlídkové lety, historické jízdy parním vlakem, unikátní krytou motokárovou dráhu
nebo vyjížďky na koních.
V propagaci tradičních akcí, které mohou návštěvníkům přinést jedinečné zážitky a
dojmy, lze spatřovat určitou rezervu. Akce se konají celoročně, přesahují význam
podporu návštěvnosti území i mimo hlavní sezónu.

2.4.1.6

ez
í

regionu a jsou neopakovatelné ‐ mohly by proto být jedním z nástrojů propagace pro

Zhodnocení nabídky turistických atrakcí pro cestovní ruch

po
m

Kladské pomezí má širokou nabídku turistických atrakcí, především pro poznávací
turistiku všech věkových kategorií. Celoročně se zde konají četné tradiční kulturní,
společenské a sportovní akce, z nichž mnohé značně přesahují význam regionu a
představují tak vhodný potenciál pro rozvoj některých forem cestovního ruchu.

Turistické atrakce lze považovat za značný potenciál pro rozšíření turistické sezóny,
proto je třeba výrazněji se věnovat jejich propagaci.

ké

Shrnutí

‐ Kladské pomezí disponuje bohatou nabídkou turistických atrakcí, především atrakcemi
pro poznávací turistiku všech věkových kategorií – jedná se zejm. o muzea, která jsou

ad
s

speciálně tematicky zaměřena a jsou v některých případech ojedinělá i v rámci ČR.
‐ V regionu se celoročně konají četné tradiční kulturní, společenské a sportovní akce,
z nichž mnohé značně přesahují význam regionu a představují tak vhodný potenciál pro
rozvoj některých forem cestovního ruchu.
‐ V propagaci turistických atrakcí má Kladské pomezí značné rezervy, není na ně kladen

Kl

stejný důraz jako na přírodní a kulturní a historické atraktivity.
Doporučení

‐ Výraznější propagace speciálně tematicky zaměřených muzeí i tradičních akcí
Kladského pomezí: možnost rozšíření turistické sezóny, možnost nabízet tyto atrakce
jako cíle pro jednodenní výlety návštěvníkům sousedních TVÚ a návštěvníkům
příhraniční oblasti Polska.
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‐ Využití sousedních TVÚ Krkonoše a Orlické hory, polského regionu Klodzko:
propagace Kladského pomezí v těchto TVÚ – jako cíl jednodenních výletů a k získání
nových potenciálních návštěvníků pro vícedenní pobyty.
2.4.2

Turistická infrastruktura

Přestože se turistická infrastruktura v TVÚ stále rozvíjí, potýká se s řadou problémů.
Mezi nejzávažnější problémy patří nedostatečná kvalita a pestrost nabídky stravování,

2.4.2.1

Podmiňující technická infrastruktura

ez
í

chybějící jednotná klasifikace/certifikace ubytování, chybějící marketingová strategie.

po
m

Technická infrastruktura území vytváří základní podmínky pro život místních obyvatel i

pro uspokojování potřeb návštěvníků. Její stav je podmínkou pro další možnosti rozvoje
cestovního ruchu v regionu, přičemž význam pro CR má především infrastruktura
dopravní, telekomunikační, energetická a vodohospodářská. Uvedené sítě v Kladském
pomezí

jsou

k dispozici

v potřebné

kvalitě,

částečné

nedostatky

vykazuje

telekomunikační síť vzhledem k reliéfu některých částí TVÚ (zejména oblasti skalních

2.4.2.2

ké

měst ‐ horší pokrytí signálem mobilních operátorů, případně zcela bez pokrytí).
Dopravní infrastruktura

Vzhledem k poloze Kladského pomezí lze počítat s dvěma hlavními směry příjezdu

ad
s

návštěvníků – z ČR a z Polska, pokud uvažujeme o příjezdu osobním automobilem.
Osobní automobil nebo motocykl je dle výsledků dotazníkového šetření převažujícím

druhem dopravy pro cestu do Kladského pomezí (šetření mezi návštěvníky Kladského
pomezí proběhlo v červnu a červenci 2011 na webových stránkách a prostřednictvím

dotazníků v IC – celkem odpovědělo 149 respondentů).

Kl

TVÚ nemá přímé napojení na dálnici nebo rychlostní komunikaci (dálnice D11 končí
v současné době před Hradcem Králové, v budoucnu by měla být vystavěna až do
Jaroměře, kde by na ni měla navazovat rychlostní komunikace R11 vedoucí přes Trutnov
a Královec dále do Polska). K dispozici je silnice I. třídy, která spojuje Hradec Králové
s Náchodem (I/33), odkud pokračuje přes Červený Kostelec do Trutnova (I/14).
Dále jsou k dispozici silnice II. třídy. Nejvíce jsou zastoupeny silnice III. třídy a místní
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komunikace.
V Náchodě se nachází nejdůležitější hraniční přechod do Polska (Náchod‐Běloves –
Kudowa Zdrój), dalšími silničními hraničními přechody pro osobní dopravu jsou Zdoňov
– Mieroszów, Meziměstí – Gólinsk a Otovice – Tlumaczów.
Celkově lze konstatovat, že silniční dostupnost regionu (zejména severní části KP)
z ostatních oblastí ČR je spíše neuspokojivá. Její zlepšení (tj. snížení časové náročnosti)
vybudovaní rychlostní komunikace R11.

ez
í

nelze v nejbližší době očekávat – nastane až po plánovaném prodloužení dálnice D11 a
Protože většina návštěvníků používá pro svou dopravu do Kladského pomezí automobil
nebo motocykl (celkem 89 ze 149 respondentů – tj. 60%), je nutné věnovat pozornost

po
m

také možnostem odstavování vozidel. V Kladském pomezí se obecně vyskytuje
dostatečné množství parkovacích ploch, které jsou v atraktivních lokalitách zpoplatněny.

Problémem v hlavní turistické sezóně jsou nedostatečné kapacity některých z těchto
parkovacích ploch (např. Adršpach, Teplice nad Metují, Ratibořice, Náchod atd.).
Bezpečnost vozidel na parkovacích plochách lze označit za vyhovující.
Integrovaná regionální doprava (IREDO)

ké

Kladské pomezí je součástí území, kde je realizována integrovaná regionální doprava
(tzv. IREDO), která je koordinována z pozice Královéhradeckého kraje ‐ území je
rozděleno do zón, platí v něm dopravní tarify a jízdenky společné pro použití v

ad
s

autobusech (všech dopravců zajišťujících obslužnost území) i ve vlacích Českých drah.
Odjezdy z jednotlivých míst jsou v maximální možné míře v pravidelných časech, s
vysokou mírou návaznosti lokálních linek na hlavní páteřní spoje oblasti. Na
jednotlivých zastávkách, stanicích a informačních bodech obcí se dopravci i místní
samospráva snaží o dostupnost co nejširších dopravních informací.

Kl

Nejdůležitější informace o tarifu IREDO:
1. IREDO je společná jízdenka pro všechny autobusové dopravce i pro vlaky
2. IREDO umožňuje absolvovat celou cestu na území Kladského pomezí na jeden
jízdní doklad

3. IREDO nepočítá okliky – cestující platí vždy stejně bez ohledu na trasu spoje při
dodržení všech Pravidel pro jízdu oklikou uvedených v Tarifních podmínkách
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4. Všechny druhy jízdenek je možno zakoupit přímo v autobusech, dále také ve
stanicích ČD, případně ve vlacích ČD při jízdě ze zastávky či stanice, kde nebylo
možno zakoupit jízdenku
Platné jízdní řády, stručné informace o cenách, možnostech cestování, znění smluvních a
přepravních podmínek a informace o tarifu IREDO jsou k dispozici na webových
stránkách provozovatele systému, firmy OREDO: www.oredo.cz
Propojení na Polsko a jeho dostupnost hromadnou dopravou je nedostačující, přestože

ez
í

polské příhraničí nabízí zajímavé atraktivity a atrakce, které mohou sloužit jako
doplnění programu pro návštěvníky, kteří pobývají v Kladském pomezí. Funkci této
dopravy částečně zastávají speciální autobusové linky (cyklobusy, skibusy), jejichž

po
m

provoz je ale během roku časově omezen.

Železniční osobní doprava v regionu hraje – vzhledem k existenci systému IREDO (viz
výše) a možnosti kombinace s cestováním autobusy – významnou roli. Je zároveň
důležitou složkou dopravy při cestě do/z TVÚ. Přímé železniční spojení je ze směru
Týniště nad Orlicí ‐ Opočno po trati č. 026, která dále pokračuje směrem na Hronov,
Teplice nad Metují a Broumov (několikrát denně také jezdí přímý spoj Choceň – Týniště

Kl

ad
s

ké

n. Orl. – Náchod – Meziměstí). Železniční dostupnost území od Hradce Králové je

Obrázek 5: Mapa železniční sítě v Královéhradeckém kraji
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zajištěna po trati č. 032, která spojuje Jaroměř – Starkoč a Trutnov. Určitým
znepříjemněním

cestování

po

železnici

je

spojka

Starkoč

‐

Václavice.

V rámci IREDO jsou několikrát denně vypravovány přímé spěšné vlaky Broumov ‐
Meziměstí – Starkoč, které zajišťují návaznost na přímé rychlíky do Prahy nebo
Trutnova.
Tyto spěšné vlaky jezdí každé dvě hodiny a doprava z Broumova do Prahy trvá 3 hod a

ez
í

45 min (zdroj: vyhledávání spojů na www.idos.cz).
Také autobusová doprava v regionu hraje – vzhledem k existenci systému IREDO (viz
výše) a možnosti kombinace s cestováním vlakem – významnou roli. Přímé autobusové

po
m

spoje z Broumova nebo Náchoda zajišťují několikrát denně spojení a dobrou dostupnost

z/do Hradce Králové a Prahy. Přímé autobusové spojení z Broumova do Prahy trvá cca 4
hod (zdroj: vyhledávání spojů na www.idos.cz).
Provoz speciálních autobusových linek

Na území Kladského pomezí jsou provozovány také speciální sezónní autobusové linky:
Cyklobusy

Cyklobusy jsou provozovány s finanční podporou Královéhradeckého kraje, o víkendech
v období

ké

a svátcích v měsících květen ‐ září. Linka Hradec Králové ‐ Adršpach ‐ Pomezní boudy je
prázdnin

od

1.

7.

do

31.

8.

provozována

vč.

pracovních

dnů.

V roce 2011 je na území Kladského pomezí zájemcům k dispozici celkem 5 linek

ad
s

(Broumov ‐ Police n. Metují / Broumov ‐ Janovičky u Broumova / Hradec Králové ‐
Adršpach ‐ Pomezní Boudy / Náchod ‐ Odolov / Náchod ‐ Karlów, PL). Vytíženost
cyklobusů závisí na počasí, k dopravě je mohou samozřejmě využívat i pěší turisté.
Přes území Kladského pomezí jezdí také cyklobusy, jejichž cílem jsou Orlické hory.
Skibusy

Kl

Skibusy jsou v provozu od r. 2009, jezdí dvě linky, které dovezou zájemce
k upravovaným běžeckým stopám v Jestřebích horách a v polských Górach Stolowych:
Náchod – Odolov, Náchod – Karlów (PL), od prosince do února. Využití závisí na
sněhových podmínkách, skibus jezdí každou sobotu od konce prosince do konce února.
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Shrnutí
‐ Silniční dostupnost území z ostatních regionů ČR je z hlediska časové náročnosti ‐
vzhledem k chybějící dálnici a rychlostní silnici v regionu ‐ spíše neuspokojivá.
‐ Dle výsledků z dotazníkového šetření přijíždí většina návštěvníků Kladského pomezí
vlastním automobilem a je proto potřeba sledovat dostatečnost parkovacích ploch.
‐ Železniční a autobusová doprava z/do regionu má přímou návaznost na Hradec
Králové a Prahu.

ez
í

‐ V území funguje systém integrované regionální dopravy (IREDO), který umožňuje

využívat společnou jízdenku pro autobusovou i železniční dopravu, a který se vyznačuje

vysokou vzájemnou návazností lokálních spojů v území i návazností na páteřní spoje

po
m

oblasti.

 Propojení na Polsko a jeho dostupnost hromadnou dopravou je nedostačující. Funkci
této dopravy částečně zastávají speciální autobusové linky, jejichž provoz je ale během
roku časově omezen.

‐ Dopravní možnosti na území Kladského pomezí doplňují speciální autobusové linky –
cyklobusy a skibusy.

Doporučení

ké

‐ Na území KP chybí oblíbené silniční turistické vláčky.

‐ Zvýšit informovanost o systému IREDO mezi návštěvníky Kladského pomezí –

ad
s

především prostřednictvím ubytovacích zařízení a informačních center, provozovatelů
turistických atrakcí.

‐ Věnovat se propagaci veřejné dopravy (např. realizací projektu na podporu této
aktivity), usilovat o propojení KP hromadnou dopravou se sousedním Polskem.
‐ Ve spolupráci destinačního managementu a obcí zmapovat parkovací kapacity a

Kl

upozornit jednotlivé obce na možnosti řešení daných problémů.
‐ Silniční turistické vláčky – vytipovat vhodné lokality v rámci KP pro tento chybějící
druh dopravy.
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2.4.2.3

Ubytování a stravování

Ubytovací služby
Pro potřeby analýzy nabídky cestovního ruchu v Kladském pomezí nelze vycházet
z údajů ČSÚ, neboť jsou neúplné a nemají tak potřebnou vypovídací hodnotu. Vzhledem
k tomu, že většina je označena jako i.d. /tajný údaj/ a data tedy nejsou dostupná, nelze
získat komplexní představu o celkovém počtu ubytovacích zařízení, lůžkové kapacitě a

ez
í

jejich členění dle obvyklých kategorií.
Dle údajů získaných od TIC se v Kladském pomezí nachází celkem 298 subjektů (stav k 1.
7. 2011), které nabízejí ubytování v zařízeních obvyklých kategorií. Údaje o ubytování

po
m

jsou informačními centry každoročně aktualizovány a lze je tedy považovat za

důvěryhodný zdroj informací s potřebnou vypovídací hodnotou. Přehled ubytovacích
možností v TVÚ je uveden na www.kladskepomezi.cz

Zastoupeny jsou hotely, motely, penziony, apartmány, chaty a chalupy, ubytování
v soukromí, ekofarma, kempy a autocampy, ubytovny, rekreační zařízení, tábořiště.
V rámci dotazníkového šetření, které proběhlo mezi návštěvníky Kladského pomezí, využili
respondenti k ubytování především tyto typy ubytovacích zařízení: penzion (22% ze 149

ké

respondentů) a ubytování v soukromí (21%), kemp (19%), příbuzní (11%), ubytovna (9%).
Nejméně dotazovaných bylo ubytováno v hotelu (7%) a 11% ubytování při své návštěvě

Kl

ad
s

regionu nevyužilo.
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Kladské pomezí disponuje dostatečnou kvantitou ubytovacích zařízení, ale problémem
zůstává jejich časté zavádějící označení z hlediska kategorie nebo kvality (zařazení do
kategorií

určují

sami

provozovatelé,

dle

vlastního

uvážení).

Na území TVÚ se nachází pouze několik ubytovacích zařízení, která jsou nějakým
způsobem certifikována (např. projekt Cyklisté vítáni – 5 ubytovacích zařízení + 2
kempy, oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v ČR /www.hotelstars.cz/ ‐ 1
ubytovací zařízení). V Kladském pomezí v současné době neexistuje systém jednotné

ez
í

regionální certifikace (jako je tomu na některých územích v rámci ČR ‐ ať už na úrovni
krajů nebo menších územních celků), který by členil ubytovací zařízení do kategorií
podle skutečné kvality a rozsahu nabízených služeb.

po
m

Často ubytovacím zařízením také chybí kvalitní prezentace a propagace.

Ubytovací nabídka je v území rozmístěna spíše nerovnoměrně, je větší především
v návaznosti na turistické atraktivity (množství objektů zejm. v oblasti Adršpachu a
Teplic nad Metují). Z hlediska využívání ubytovacích kapacit v čase lze obecně
konstatovat, že největší obsazenosti lůžek je dosahováno v letních měsících, kdy jsou
ubytovatelé často nuceni zájemce odmítat a kapacity mají zcela vytíženy a rezervovány
na dlouhou dobu dopředu. V zimním období – s výjimkou silvestrovských pobytů a

ké

vánočních prázdnin – je naopak obsazenost ubytovacích kapacit nejnižší. S kvalitou
ubytovacích služeb bylo spokojeno celkem 64 respondentů (tj. 43% ze 149 dotazovaných
osob), spíše spokojeno 55 respondentů (37%), spíše nespokojeni 4 respondenti (3%).

Kl

ad
s

Zbývajících 17% ubytovací služby nevyužílo.
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Naproti tomu pouze 35% respondentů z řad provozovatelů objektů CR uvádí, že
k získání většího počtu klientů (příp. nových klientů) nabízí nějaké speciální nebo
doplňkové služby (např.: internet zdarma, službu Blue Info /virtuální informační
kiosek/, výukové programy a průvodcovské služby, pořádání sezónních akcí /kulturní a
sportovní, grilování apod./, půjčování jízdních kol, jízdy na koni, systém slev).
Nejrozšířenější kategorií v území jsou penziony. Jejich vysoký počet je ale ovlivněn

ez
í

hlavně popularitou tohoto označení ‐ často jsou mezi nimi i takové objekty, které

nedosahují předpokládaného standardu (často se v praxi jedná o chaty nebo priváty).
Také kategorie „ubytování v soukromí“ je početně zastoupena. I zde se jedná o velmi

po
m

rozmanitou nabídku, která je pod tímto označením zařazena – pokoje nebo bytové
jednotky v rodinných domech, pronájem chat a chalup. Stále častěji se objevuje poptávka
po kempech s klidným prostředím, tzv. klidových retro kempech.

Jak již bylo uvedeno – problémem je neexistující systém certifikace, který by
potenciálním zájemcům o ubytovací služby usnadňoval výběr a orientaci a zároveň
zaručoval určitou kvalitu a rozsah služeb.

ké

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje uvádí mezi perspektivními formami turistiky
s pozitivním dopadem na území ekoturistiku, agroturistiku a ekoagroturistiku, pro které
má Kladské pomezí vhodný přírodní potenciál. V nabídce ubytování pro tuto formu

ad
s

turistiky je však v Kladském pomezí pouze několik objektů (např. Ekofarma Tůmovi,
Kylarův statek, Penzion Selský dvůr).
Stravovací služby

Rozmístění stravovacích zařízení v území ani jejich počet není statisticky sledován,

Kl

přesnou evidenci nevedou ani informační centra, přestože většinou mají zpracován
seznam stravovacích možností ve městě a blízkém okolí.
Za nedostatek lze považovat, že mnohým gastronomickým zařízením zcela chybí

jakákoliv forma propagace a prezentace, ať už např. webové stránky nebo tiskoviny
distribuované

prostřednictvím

informačních

center

nebo

prostřednictvím
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provozovatelů ubytování. Propagace stravovacích zařízení tak funguje spíše formou
doporučení konkrétního zařízení od pracovníků TIC, ubytovatelů atd.
Kladské pomezí nemá mnoho krajových specialit. Přesto chybí v rámci stravovacích
zařízení jejich propagace. Velmi málo jsou zastoupena stravovací zařízení speciálně nebo
alternativně zaměřená (např. vegetariánské, dietní apod.).
Spokojeno s nabídkou a kvalitou stravovacích zařízení bylo celkem 32% ze 149
Stravovací služby nevyužilo celkem 10% z dotazovaných.

po
m

Shrnutí

ez
í

respondentů, spíše spokojeno 43%, spíše nespokojeno 14%, nespokojeno 1%.

‐ Kladské pomezí disponuje dostatečnou kvantitou ubytovacích zařízení, ale problémem
zůstává

jejich

časté

zavádějící

označení

z hlediska

kategorie

nebo

kvality.

‐ Hlavním problémem je chybějící jednotný systém certifikace a jeho zavádění v praxi.
Méně než 10 ubytovacích subjektů z celkového počtu téměř 300 je certifikovaných.
‐ Ubytovací zařízení jsou využívána a obsazena v hlavní turistické sezóně, v zimním
období je obsazenost nejnižší.

ké

‐ Většina respondentů dotazníkového šetření byla spokojena s úrovní nabídky
ubytovacích i stravovacích služeb.

‐ Stoupá poptávka po tzv. klidových retro kempech.

ad
s

‐ Často chybí propagace stravovacích zařízení nebo propagace není kvalitní, chybí
propagace krajových specialit.
Doporučení

‐ Zavedení jednotného systému certifikace pro ubytovací zařízení (využití oficiální

Kl

jednotné klasifikace v ČR nebo zavedení vlastního regionálního systému certifikace) a
jeho propagace.
‐ Přednostní propagace cerfitikovaných zařízení oproti necertifikovaným.
‐ Stoupá poptávka po tzv. klidových retro kempech – vytipovat vhodná místa pro tyto
kempy a také pro možnost přenocování (na 1 noc) osob v obytných automobilech
(poznávací turistika)
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‐ Tvorba produktů a nabídky, které budou lákat návštěvníky k pobytu v území i mimo
hlavní turistickou sezónu – využití a obsazenost ubytovacích zařízení se zvýší i mimo
sezónu.
‐ Podpora kvality ubytovacích a stravovacích zařízení: uspořádáním a vyhlašováním
soutěže o „nej“ zařízení za předchozí turistickou sezónu.
‐ Propagace krajových specialit: např. zavedení tradiční akce (ve spolupráci s hotelovými
školami) s ochutnávkou krajových specialit (vč. zastoupení jednotlivých restaurací).
provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení.
Infrastruktura pro volný čas

po
m

2.4.2.4

ez
í

‐ Uspořádání semináře k problematice certifikace zařízení a účinné propagace pro

Infrastruktura pro volný čas, tzv. sportovně‐rekreační infrastruktura, představuje
vybavenost sídla a území pro volnočasové aktivity návštěvníků a jeho obyvatel. Člení se
na sportovní, kulturní, zábavní, vzdělávací nebo jinou rekreační infrastrukturu.
Cílem následující analýzy nabídky není komplexní přehled této sportovně‐rekreační
infrastruktury, ale především základní charakteristika jejích nejvýznamnějších prvků,
které reálně ovlivňují potenciál území pro cestovní ruch, nebo které významně

ké

spoluvytvářejí image regionu.
Kulturní, zábavní a vzdělávací infrastruktura

ad
s

Návštěvníci Kladského pomezí mohou jako doplňkový program svého pobytu využít
některé z kin, divadel, z nabízených programů městských kulturních center (kulturní
pořady, výstavy, přednášky, vzdělávací akce apod.) nebo např. diskoték. V letních
měsících (červenec, srpen) nejsou v provozu divadla a většina kin. Konají se ale festivaly
s divadelní tematikou (Jiráskův Hronov, Malé letní divadlení Broumov). Celoročně

Kl

funguje kino v Náchodě a v Novém Městě nad Metují. Na Rozkoši u České Skalice je
provozováno letní kino.
Městská kulturní střediska připravují celoročně bohatou nabídku kulturních,
společenských, vzdělávacích a sportovních akcí.
Aktuální přehled zařízení pro kulturu a zábavu a kalendář akcí pořádaných v Kladském
pomezí jsou k dispozici na www.kladskepomezi.cz

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

po
m

ez
í

58

Cyklistické trasy

ké

V Kladském pomezí je k dispozici hustá síť značených cyklotras, z nichž některé jsou
nadregionálního významu (č. 22 Republiková – spojuje Orlické hory s Jizerskými horami
a prochází přes Kladské pomezí, č. 4034 Náchod – Jaroměř: návaznost na Labskou
cyklostezktu, č. 4020 Stolové hory), regionálního významu (č. 4140 + 4085, č. 4097 +

ad
s

4098, č. 4055) nebo mají přímou návaznost na Polsko (č. 4000 Okruh Stěny, č. 4020
Okruh Stolové hory, Okruh T.G.M.). Některé další cyklotrasy nebo úseky jsou plánovány
– jejich realizací dojde nejen k dalšímu zatraktivnění území, ale také ke zvýšení celkové
bezpečnosti cyklistů.

Kl

Vzhledem k rozmanitosti reliéfu TVÚ jsou k dispozici jak zcela nenáročné trasy pro
všechny věkové kategorie, tak trasy pro zdatné cyklisty a vyznavače náročných terénů.
Cyklotrasy jsou kvalitně značeny dle standardního značení KČT, k dispozici je doplňková
infrastruktura

(odpočívadla,

informační

panely,

stojany

na

kola).

V letních měsících (květen – září) jsou na území Kladského pomezí provozovány linky
cyklobusů /viz kapitola Dopravní infrastruktura/.
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Aktuální přehled značených cyklotras, vč. výškových profilů, kilometráže a stručného
popisu je k dispozici na www.kladskepomezi.cz
Turistické a naučné stezky pro pěší
Královéhradecký kraj je podle hustoty turistických tras na 100 km2 na druhém místě
v rámci ČR (65,1 km), za Libereckým krajem (80,9 km) /zdroj: Klub českých turistů, stav
k 1. 1. 2007/.

ez
í

Na území Kladského pomezí tvoří značené trasy pro pěší turistiku hustou síť, značení je

koncentrovanější v oblastech turistických atraktivit /Broumovské stěny, Jestřebí hory,
Javoří hory, Adršpašsko‐Teplicko, Náchodsko/. Značení zajišťuje a udržuje KČT, v terénu

po
m

je doplněno orientačními mapami.

Naučné stezky představují oblíbený prostředek pro šíření informací přímo v krajině,
nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s částmi přírody, krajiny nebo historie.
Přehled naučných stezek v Kladském pomezí je k dispozici na www.kladskepomezi.cz

Kl

ad
s

ké

Sjezdové a běžecké tratě pro zimní sporty
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Lyžařské vleky s upravovanými sjezdovými tratěmi jsou k dispozici na Janovičkách u
Broumova, v Teplicích nad Metují (Ski Areál Kamenec), Machově, Radvanicích (osada
Studénka), Petříkovicích, Polici nad Metují (vlek Nebíčko), Malých Svatoňovicích
(Hákovna), Bělovsi u Náchoda (vlek Brabák a Maliňák), dále na Novém Hrádku (Panská
stráň) a v Olešnici v Orlických horách (Ski Areál a snowpark Čihalka).
Vzhledem k blízkosti zimních areálů Orlických hor a Krkonoš nejsou tyto sjezdové tratě
obyvateli.

ez
í

hlavním cílem návštěvníků, kteří přijíždějí v zimě, a jsou využívány spíše místními
Již několik let jsou na území Kladského pomezí upravovány trasy pro běžecké lyžování

(v zimní sezóně 2010/11 to bylo více než 300 km), s návazností na tratě v polském

po
m

národním parku Góry Stolowe.

Doplňkovou službou pro zájemce jsou dvě linky skibusů, které vyjíždějí z Náchoda: na
Odolov (oblast Jestřebích hor), na Karlów (NP Góry Stolowe).

Zimní sporty jsou samozřejmě závislé na klimatických podmínkách, které se často
bohužel nemohou vyrovnat nedalekým Orlickým horám nebo Krkonoším. Na druhou
stranu lze kontatovat, že má Kladské pomezí pro běžecké lyžování vhodnější reliéf než
uvedené oblasti a navíc lze lyžování na trasách vzájemně kombinovat a vydat se tak i na

ké

dlouhé celodenní výlety nebo si naplánovat několik samostatných okruhů.
Na propagaci běžeckého lyžování v Kladském pomezí by měl být kladen větší důraz.

ad
s

Spolu s propagací tipů na nenáročné pěší zimní výlety a s atraktivitami přístupnými
v zimním období (v TVÚ i sousedním Polsku) by tato aktivita mohla být vhodným
motivem pro zimní dovolenou v Kladském pomezí a mohla by tak přispět k lepšímu
rozložení návštěvnosti TVÚ v průběhu roku.

Kl

Terénní informační systémy

Terénní informační systémy nejčastěji tvoří mapy, textové informační panely nebo
kombinace mapy a textu, dále značení významných objektů a také směrovky k místním

turistickým cílům.
Nedostatkem v Kladském pomezí je absence jednotného řešení tohoto značení (obecný
problém v rámci ČR), které je potom často nepřehledné.
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Vzhledem k značnému podílu zahraničních návštěvníků v TVÚ často chybí zpracování
textů v jazykových verzích (Především němčina a angličtina. Polština je nejčastější
jazykovou verzí, která se na informačních tabulích objevuje, pokud jsou texty
v jazykových verzích zpracovány a uváděny).
Ostatní sportovní infrastruktura
Ostatní sportovní infrastruktura jako jsou koupaliště, kryté bazény, hřiště pro míčové

ez
í

hry, golfová hřiště, fitness centra, sportovní haly a stadiony, kryté zimní stadiony atd.,
hraje významnou roli v nabídce možností pro trávení volného času. Nabídka této

infrastruktury také významně spolurozhoduje o výběru konkrétní turistické destinace,
existence

v území

má

zásadní

význam

v případě

špatného

počasí.

po
m

její

Kladské pomezí disponuje několika koupališti i možnostmi přírodního koupání,
k dispozici jsou dva kryté bazény. Nabídka „aktivit pod střechou“ zahrnuje v Kladském
pomezí fitness centra, ricochet, squash, bowling, kuželky. K dalšímu vyžití slouží kryté
zimní stadiony, skatepark, lezecké stěny apod.

Dále jsou k dispozici zařízení pro relaxaci ‐ např. sauny, solné jeskyně, možnosti
wellness a masáží.

2.4.2.5

ké

Golf resort Nová Amerika patří k největším golfovým areálům v ČR.
Infrastruktura turistických informačních center

ad
s

Na území TVÚ Kladské pomezí působí celkem třináct informačních center:
5 informačních center provozovaných soukromými subjekty (TIC Náchod, TIC Teplice
nad Metují, CK Neumann Reisen Broumov, Cestovní a informační centrum Červený
Kostelec, TIC Jaroměř), 1 informační centrum provozované občanským sdružením (TIC
Česká Skalice). 7 informačních center provozovaných městy a obcemi, příp. jejich

Kl

Technickými službami apod. (Adršpach, Broumov, Hronov, Malé Svatoňovice, Nové
Město nad Metují, Police nad Metují, Úpice).
/stav k srpnu 2011/

Cerfitikace informačních center, kvalita služeb
Všech 13 informačních center na území Kladského pomezí splňuje kritéria podle
certifikace, kterou v roce 2003 zavedla Agentura CzechTourism. Tato certifikace spočívá
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v jednotném značení turistických informačních center a vzhledem ke splnění
certifikačních

kritérií

(každoročně

provádí

pověřené

osoby

kontrolu

všech

certifikovaných TIC a plnění jejich povinností) je zárukou dobré kvality TIC a jeho
služeb. Cílem certifikace je zkvalitnění služeb a jejich lepší čitelnost pro zákazníky. Velký
důraz je kladen na přizpůsobení otevírací doby potřebám zákazníků, na zlepšení
jazykové vybavenosti pracovníků TIC a na správné vedení a průběžnou aktualizaci
databáze informací v oblasti cestovního ruchu. Certifikace zároveň ukládá všem TIC

ez
í

řadu povinností (např. sběr dat, statistika návštěvnosti apod.).

Agentura CzechTourism podporuje oficiální turistická informační centra zejména
propagací na svých webových stránkách www.czechtourism.cz a ve svých tiskovinách

po
m

určených především pro zahraniční návštěvníky.

TIC zapojená do projektu jednotného značení obdrží od agentury CzechTourism
Certifikát o začlenění do sítě, logotyp a manuál grafické podoby k užití označení
informačních center ČR, na který má autorská práva. Členství v síti TIC je bezplatné.
Členství v CzechToutismu nebo v ATIC umožňuje jednotlivým TIC nejen zprostředkování
kontaktu s ostatními TIC, ale zejména odbornou a metodickou pomoc při vedení TIC,
bezplatná školení, prezentaci v materiálech a systematickou spolupráci na dalším

ké

rozvoji.

Koordinace činnosti TIC, spolupráce

ad
s

TIC na území Kladského pomezí dlouhodobě a úzce spolupracují s BRANKOU, o.p.s.
Jedná se o spolupráci zejména na poli propagace TVÚ Kladské pomezí, přípravě nových
propagačních materiálů a shromažďování údajů pro ně, spolupráci na tvorbě a
pravidelné aktualizaci webových stránek, zajišťování kvalitního a profesionálního
servisu a informací pro návštěvníky Kladského pomezí, přípravě a realizaci dílčích

Kl

aktivit v rámci jednotlivých projektů, účast na veletrzích a dalších akcích na podporu
cestovního ruchu, spolupráce při tvorbě a aktualizaci databáze turistických informací,
sběr potřebných dat a informací (např. pro přípravu propagačních materiálů, katalog

ubytování, pro poskytování dat a informací pro potřeby Královéhradeckého kraje apod.).

BRANKA, o.p.s. koordinuje v rámci destinačního managementu činnost TIC, pořádá
několikrát ročně setkání informačních center Kladského pomezí, jejichž náplní je
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především vzájemná informovanost, výměna zkušeností a informací, příprava na
veletrhy, příprava katalogu ubytování, koordinace a rozdělení některých aktivit apod.
TIC spolupracují nejen s BRANKOU, o.p.s., ale i mezi sebou navzájem, dále spolupracují
se svazky obcí, MAS, ubytovateli a dalšími subjekty, které se zabývají rozvojem CR a
službami s nimi spojenými.
Personál a provozní doba informačních center

ez
í

Všechna informační centra Kladského pomezí jsou v provozu v pracovní dny celoročně.
V turistické sezóně (květen – září) je provozní doba rozšířena na sobotu, v některých
informačních centrech i na neděle a svátky.

po
m

Pro udržení a zvyšování určitého standardu kvality a odbornosti pracovníků TIC je třeba
podporovat profesní celoživotní vzdělávání. Vhodné je také více zdůrazňovat potřebnost
a kvalitu TIC (např. vyhlašováním soutěže, hodnocením TIC apod.).

Dotazníkové šetření mezi návštěvníky Kladského pomezí se týkalo také informačních
center. Kvalitu a odbornost poskytnutých informací hodnotilo 76% dotazovaných (celkem
149 respondentů) jako velmi dobrou a 24% jako uspokojivou. Jako horší nebo špatnou

ké

neoznačil kvalitu a odbornost informací žádný z respondentů.

Dotazníkové šetření se dále zabývalo kvalitou nabídky a služeb informačních center – za
velmi dobrou ji považuje celkem 82% respondentů, za uspokojivou 18% respondentů.

ad
s

Pouze 3 respondenti z celkového počtu 149 dotazovaných nenavštívili žádné informační
centrum.

Seznam informačních center s kontakty je uveden na www.kladskepomezi.cz
Shrnutí

Kl

‐ Region má dostatečnou infrastrukturu pro volný čas, zejména pro aktivní vyžití
v přírodě – mezi její hlavní součásti lze zařadit cyklistické trasy, trasy pro pěší a
upravované trasy pro běžecké lyžování.
‐ Na území KP je velké množství naučných stezek (tzv. stezek za poznáním), které by
mohly být vhodným základem pro tvorbu speciálních turistických produktů CR.
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‐ Důležitou součástí infrastruktury pro volný čas jsou informační centra, jejichž
služby a kvalita personálu je návštěvníky hodnocena jako velmi dobrá nebo
uspokojivá (dle výsledků dotazníkového šetření).
‐ Kulturní a zábavní infrastruktura je zastoupena především kiny a divadly, která
mají v hlavní sezóně často omezený provoz nebo jsou uzavřena zcela.
‐ Ostatní sportovní infrastruktura hraje významnou roli v nabídce možností pro
trávení volného času, významně spolurozhoduje o výběru konkrétní destinace.

ez
í

‐ Určité nedostatky lze spatřovat v terénních informačních systémech ‐ chybí

jednotné řešení tohoto značení a zpracování textů v jazykových verzích.
‐ V propagaci infrastruktury pro volný čas má Kladské pomezí značné rezervy, není

po
m

na ni kladen takový důraz jako na přírodní, kulturní a historické atraktivity, přestože
její existence a kvalita spolurozhoduje o výběru destinace.
Doporučení

‐ Podporovat profesní celoživotní vzdělávání pracovníků TIC.

‐Trvale zdůrazňovat potřebnost a kvalitu TIC (např. vyhlašováním soutěže,
hodnocením TIC apod.).

ké

‐ Věnovat se propagaci infrastruktury pro volný čas jako nedílné součásti nabídky
Kladského pomezí ‐ možnost rozšíření turistické sezóny (např. Stezky za poznáním
/naučné stezky/, zimní turistika).

ad
s

‐ Využít množství naučných stezek na území KP jako vhodný základ pro tvorbu
speciálních turistických produktů CR.
‐ Více spolupracovat s KČT.

2.4.2.6

Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu

Kl

Vzhledem k velkému množství atraktivit, atrakcí a k existenci rekreačně‐sportovní
infrastruktury má území vhodné podmínky pro rozvoj CR, sledování nových trendů a
přizpůsobování nabídky požadavkům a pro vznik nových forem CR.
Určitým limitem pro rozvoj CR je existence CHKO Broumovsko, která zaujímá severní
část Kladského pomezí. Nejedná se pouze o limity ohledně ochrany přírody, ale také
určité limity pro podnikání, výstavbu atd.

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

65

Existence CHKO je zároveň určitou zárukou kvality pro dané území z hlediska přírodních
hodnot, životního prostředí apod. a nabízí vhodné prostředí pro šetrné formy CR a trvale
udržitelný rozvoj (ekoturistika, agroturistika apod.).
Jeden z hlavních problémů rozvoje CR v území představuje infrastruktura – jedná se
především o dopravní dostupnost regionu a dále je problémem absence jednotné
certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení.
Města a obce disponují četnými objekty, které lze využít pro cestovní ruch. Vyžadují ale

ez
í

investice, které často překračují možnosti samosprávních rozpočtů, a bez dotačních
programů nelze tyto investice realizovat. Také infrastruktura pro CR vzniká nebo je

rekonstruována převážně z dotačních titulů, především v rámci spolufinancování

po
m

z prostředků ROP a vzhledem k poloze Kladského pomezí z OP Česká republika – Polsko
(jedná se především o sportoviště a cyklostezky).

Podmínky pro rozvoj CR vytváří také krajský úřad prostřednictvím dotačních
neinvestičních programů, které každoročně vypisuje – např. činnost destinačních
managementů, podpora činnosti TIC, provoz cyklobusů, úprava lyžařských běžeckých
tratí.

Z programů, v rámci nichž lze realizovat i některé investice, lze zmínit např. Program

ké

obnovy venkova, který některé obce využívají k vybudování infrastruktury, která je
využitelná pro potřeby CR.

V oblastech Kladského pomezí, kde působí MAS, je možné investovat do cestovního

ad
s

ruchu také z programu LEADER.
2.4.3

Programová nabídka CR

Za produkt CR lze označit aktivitu, která je cílená, a která vznikla díky spolupráci
několika subjektů CR (cestovní kanceláře nebo agentury, podnikatelské subjekty

Kl

působící v CR, informační centra apod.). Produkt je typický komplexností poskytovaných
služeb, na které je závislý. Mezi produkty CR nelze řadit individuální pobyty ani
hromadně organizované návštěvy přírodních nebo kulturních a historických atraktivit.
Výhodami produktů (balíčků) CR pro jejich poskytovatele a pro zprostředkovatele
služeb jsou zejména stimulace poptávky a nárůst prodeje (především v mimosezónním
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období), zvýšení přitažlivosti pro tradiční i nové cílové trhy a zlepšení efektivnosti
/opakované využívání služeb/.
Mezi výhody produktů pro zákazníky patří především nižší cena v porovnání s cenou
připravenou na speciální požadavek a dále garantovaná kvalita služeb, jejichž cena je
předem známá.
Určitým krokem k tvorbě produktu CR je soubor nabídek „Toulky Kladským pomezím“,

ez
í

který vznikl v roce 2011. Jedná se o nabídky zpracované informačními centry

(jednodenní a třídenní programy), které mohou sloužit jako inspirace – doporučení pro
návštěvníky. Celkem je k dispozici 24 nabídek, které pokrývají celé území Kladského

po
m

pomezí.

Cílem této nabídky je doporučením vhodných programů zvyšovat přitažlivost území a
nabídnout návštěvníkům programy vhodné pro kterékoliv roční období (posílení
návštěvnosti v době mezisezónní).

Zde se nabízí možnost navázání spolupráce s podnikateli a vytvoření komplexních
balíčků (ubytování, vstupné atd.), které si zájemci budou moci zakoupit např.
prostřednictvím cestovních kanceláří a cestovních agentur nebo prostřednictvím

ké

informačních center v území.

Další možností pro vznik produktu CR je soubor tras pro nordic walking v okolí Policka.
Místní informační centrum nabízí zapůjčení holí a v turistické sezóně pořádá cca 1x

ad
s

měsíčně vycházku s instruktorem nordic walking ‐ s ukázkou techniky chůze a
bezplatným zapůjčením vybavení.
Shrnutí

‐ Spolupráce subjektů CR se zaměřuje především na koordinaci marketingových aktivit a
propagaci.

Kl

Doporučení

‐ Zapojení subjektů CR do vytipování, přípravy a tvorby produktů CR Kladského pomezí
(destinační management TVÚ).
‐ Aktivní propagace a nabídka turistických produktů CR Kladského pomezí.
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2.5

POPTÁVKA CESTOVNÍHO RUCHU A NÁVŠTĚVNOST REGIONU

Analýza poptávky v CR se zabývá především strukturou návštěvníků v území, důvodem
jejich návštěvy, délkou pobytu atd. Cílem analýzy je zjistit, jací návštěvníci do regionu
přijíždějí, jaké provozují formy cestovního ruchu, jaké služby využívají atd.
2.5.1

Analýza návštěvnosti

ez
í

Ve dnech 19. 6. – 20. 7. 2011 probíhalo na území Kladského pomezí, v rámci tvorby
Strategie rozvoje CR Kladského pomezí, dotazníkové šetření mezi návštěvníky domácího
CR. Šetření realizoval zpracovatelský tým ve spolupráci s IC ‐ dotazníky byly k dispozici

po
m

v informačních centrech Kladského pomezí a dále je bylo možné vyplnit on‐line na
webových stránkách KP. Byla shromážděna data od 149 respondentů.

Analýza návštěvnosti a profil návštěvníků Kladského pomezí dále bere v potaz projekt
„Monitoring návštěvníků v turistických oblastech České republiky“, který realizuje
CzechTourism, a který slouží k získání zpětné vazby od návštěvníků regionů České
republiky. Projekt umožňuje sledovat profil návštěvníků, jejich strukturu a postoje k
cestovnímu ruchu, včetně změn v čase. Pro realizaci plošných šetření je k dispozici
metodika, která

slouží

standardizaci

vyhodnocování

průzkumů

při

ké

jednotná

porovnávání teritoriálních oblastí cestovního ruchu a podchycování vývojových změn. K
dotazování je využívána jednotná podoba dotazníku, která je závazná a nelze ji měnit.

ad
s

Více informací k projektu CzechTourism je k dispozici na www.czechtourism.cz
Kladské

pomezí

je

v rámci

tohoto

projektu

součástí

turistického

regionu

Královéhradecko ‐ v létě 2010 zde proběhlo šetření, kterého se zúčastnilo celkem 1 361
respondentů. Kompletní zpráva CzechTourism za Královéhradecko je k dispozici na níže
uvedené webové adrese:

Kl

http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/leto2010/Kralovehradecko.pdf.
Od ledna 2011 je agenturou CzechTourism realizován další projekt související se
sledováním návštěvnosti pomocí jednotného systému – „Monitoring návštěvnosti TIC“.
Vedení statistik usnadňuje práci s daty informačním centrům i regionálním organizacím
CR a umožňuje získat konkrétní data o tom, jak jsou využívány služby TIC a jaké dotazy a
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požadavky na služby mají návštěvníci. OCR BRANKA, o.p.s. nemá v současné době
k dispozici
2.5.2

souhrnné

údaje

týkající

se

návštěvnosti

TIC

v roce

2011.

Profil návštěvníka, hlavní cílové skupiny

Profil návštěvníka území
Profil analyzuje strukturu návštěvníků podle několika vybraných kritérií, dále analyzuje
jejich motivaci a důvody návštěvy TVÚ Kladské pomezí a zájem o služby a formy CR.

ez
í

Profil vychází z výsledků dotazníkového šetření návštěvníků realizovaného v r. 2011
zpracovatelským týmem (vzor dotazníku využívaného pro šetření mezi návštěvníky KP je
přílohou Strategie).

Struktura dotazovaných návštěvníků byla zjišťována v rámci těchto kritérií:

po
m

Věk, začlenění do určité sociální skupiny (návštěva TVÚ: s partnerem, rodiny s dětmi
atp., způsob dopravy, zvolený typ ubytování), délka pobytu v regionu, hlavní důvod
návštěvy TVÚ.

Z výsledků dotazníkového šetření realizovaného zpracovateli dokumentu vyplývá, že
nejvíce návštěvníků Kladského pomezí bylo z Královéhradeckého kraje (23%
z celkového počtu 149 respondentů), následovala Praha (13%) a Středočeský kraj
(12%). Všechny ostatní kraje dosáhly hodnoty menší než 10%. Nejméně respondentů

ké

bylo z Plzeňského kraje (pouze 2%). Převážná většina návštěvníků přijela do regionu
vlastní dopravou (automobil nebo motocykl – 60% dotazovaných), nejčastěji se jednalo
o rodiny s dětmi (42%) nebo skupiny přátel (32%). Z celkového počtu dotazovaných

ad
s

bylo 38% osob ve věku 36 – 50 let, 24% ve věku 26 – 35 let a 19% ve věku 51 – 65 let.
Zbývající procenta se dělí mezi respondenty mladší 25 let a starší 66 let.
Převažují návštěvníci, kteří v Kladském pomezí tráví 3 – 7 dní (51%). Téměř čtvrtina
dotazovaných pobývá v regionu déle než týden (22%).

Kl

Mezi nejvíce využívaný typ ubytování patří penzion (22%), ubytování v soukromí (21%)
a kemp (19%). 80 % návštěvníků se alespoň částečně stravuje v místních restauračních
zařízeních. Spokojenost s kvalitou ubytovacích služeb uvedlo 43% dotazovaných, spíše
spokojeno bylo 37%. S nabídkou a kvalitou stravovacích zařízení v Kladském pomezí

byla spokojena pouze třetina respondentů (32%), spíše spokojeno bylo 43%. Celkem
10% tyto služby nevyužilo.
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K nejčastěji uváděným důvodům návštěvy Kladského pomezí patří turistika a sport a
návštěva památek. Nejlákavějšími aktivitami jsou pro dotazované pěší turistika,
poznávací turistika a cykloturistika. Následují kultura a tradiční akce a dále koupání a
vodní sporty. Přibližně dvě třetiny všech dotázaných návštěvníků již Kladské pomezí
navštívily v minulosti (podruhé 25%, vícekrát 36%). Téměř všichni (96%) uvažují o
další návštěvě Kladského pomezí. Z použitých informačních zdrojů převládá doporučení
přátel (43%) a internet (37%).

ez
í

Z výsledků uvedeného průzkumu si lze udělat představu o „typických“ návštěvnících
Kladského pomezí. Jedná se o lidi, kteří mají rádi přírodu, památky, historii a kulturu,

aktivní dovolenou. Z uvedených faktů vyplývá, že přijíždějí do Kladského pomezí

po
m

především za:
¾ krásami přírody a krajiny

¾ kulturními a historickými památkami

¾ turistikou a možnostmi aktivního sportovního vyžití
¾ tradičními akcemi, klidem a odpočinkem
¾ kvalitním životním prostředím

ké

Z toho lze vyvodit tyto hlavní cílové skupiny:

¾ milovníci přírody (turisté zajímající se o poznání přírodních atraktivit)
¾ kulturně orientovaní návštěvníci (poznávání kulturně‐historických atraktivit,

ad
s

tradiční kulturní akce)

¾ sportovci, aktivně orientovaní návštěvníci (cyklisté, pěší turisté, ....)
¾ návštěvníci vyhledávající odpočinek a zábavu („rekreanti“, rodiny s dětmi)

Shrnutí

Kl

Výsledky dotazníkového šetření realizovaného zpracovateli Strategie jsou velmi
podobné výsledkům šetření, které realizovala agentura CzechTourism na
Královéhradecku v létě 2010 (k dispozici je na webové adrese
http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/leto2010/Kralovehradecko.pdf):
převažuje příjezd vlastní dopravou a ubytování v penzionu, shodují se hlavní důvody
návštěvy území i nejlákavější aktivity (poznávací turistika, pěší turistika) atd.
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V provedených dotazníkových šetřeních se liší délka pobytu respondentů v území
(šetření CzechTourism – převažují jednodenní pobyty, šetření Kladského pomezí –
převažují 3‐7denní pobyty).
2.5.3

Formy cestovního ruchu a rekreační aktivity

V letním období patří mezi hlavní formy CR dlouhodobější pobyty (3 dny a více)
zaměřené na aktivní vyžití a poznávání. Mimo hlavní sezónu (podzim – jaro) převažují

ez
í

krátkodobé pobyty, především jednodenní nebo víkendové.

TVÚ Kladské pomezí disponuje vhodnými podmínkami zejména pro rozvoj těchto forem
CR:

po
m

¾ aktivní CR ‐ pěší turistika, cykloturistika, vodní sporty, běžecké lyžování,
jezdectví, naučné stezky – stezky za poznáním, horolezectví apod.
¾ poznávací CR ‐ poznávání památek a přírodních atraktivit, historie, kultury

¾ ostatní (sem lze zařadit tyto aktivity: např. vzdělávání, team building nebo
rekreační pobyty seniorů a rodin s dětmi)
2.5.4

Kategorizace území Kladského pomezí

ké

Vzhledem k datům získaným z průzkumu a stanoveným hlavním cílovým skupinám
návštěvníků, formám a aktivitám CR lze navrhnout členění Kladského pomezí na území
vhodná jako následující rekreační prostory:

ad
s

• Rekreační

• Poznávací
• Kulturní

• Sportovně‐turistický
• Léčebný

Kl

• Ostatní – specifický

2.6

KONKURENCE A POSTAVENÍ REGIONU NA TRHU CR

Kladské pomezí je oblastí, kde se nabízí jak přírodní atraktivity, tak kulturní památky
s řadou tradičních akcí a s vazbou na řadu velkých českých literátů. Pro svou rozmanitou
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nabídku zajímavostí je natolik unikátní, že jen málokterá oblast České republiky může
nabídnout svým návštěvníkům podobný mix.
Konkurenty Kladského pomezí se stávají především oblasti, které jsou více zacíleny
pouze na některou z mnoha druhů atraktivit CR. Z pohledu podobnosti přírodních
zajímavostí se jedná především o skalní města Českého ráje a Českosaského Švýcarska.
Kulturní památky pak naleznou konkurenci téměř ve všech oblastech České republiky,
především v nejznámějších českých hradech a zámcích a samozřejmě v památkách

ez
í

zapsaných na seznamu UNESCO, z nichž se žádná nenachází ani v Kladském pomezí, ani
v jeho těsné blízkosti.

Ze sousedních turistických oblastí jsou velkým konkurentem Kladského pomezí

po
m

Krkonoše z jedné strany a Orlické hory z druhé. Této konkurenci se Kladské pomezí sice
neubrání, ale může využít své strategické polohy a stát se cílem alespoň krátkodobých
výletů pro návštěvníky těchto horských destinací (viz kapitola 2.4.1.3. Zhodnocení
nabídky atraktivit pro cestovní ruch a Doporučení v jejím závěru).

V posledních letech se také projevuje konkurence přilehlého polského regionu, a to
především v oblasti lázeňství, ale i přírodních a kulturních památek. I zde je potřeba tuto

ké

nabídku podrobně zmapovat a nabídnout ji návštěvníkům Kladského pomezí jako
zajímavý doplněk k naší domácí nabídce a zároveň návštěvníkům polského regionu

ad
s

připravit lákavou nabídku návštěvy Kladského pomezí.
2.7

MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU

Kromě atraktivit a atrakcí v daném území a služeb cestovního ruchu je důležitou
součástí nabídky turisticky významných území také jejich marketing, tj. strategie,

Kl

způsob a informační kanály, kterými se informace o nabídce TVÚ dostanou ke stávajícím
nebo potenciálním návštěvníkům.
V TVÚ

Kladské

pomezí

je

prováděn

marketing

těmito

způsoby:

 marketing prováděný dílčími subjekty (města a obce, podnikatelské subjekty
apod.): propaguje pouze vybranou atraktivitu/atrakci, službu nebo několik dílčích
aktivit pouze místního významu

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

72

 regionální marketing (prováděn sdružením subjektů, regionální organizací CR
apod.): propaguje větší počet atraktivit/atrakcí, služeb na rozsáhlejším území, většinou
také vzájemně propojených
Podnikatelské subjekty
Na jaře roku 2011 probíhalo v rámci tvorby Strategie dotazníkové šetření zaměřené na
subjekty působící v oblasti CR (provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení,

ez
í

sportovních zařízení, kulturních památek, přírodních zajímavostí, muzeí aj.). Dotazníky
byly distribuovány prostřednictvím e‐mailu na cca 200 adres v Kladském pomezí a dále
je bylo možné vyplnit on‐line na webových stránkách Kladského pomezí. Celkem bylo

po
m

shromážděno 83 odpovědí.

ad
s

ké

Strukturu respondentů zobrazuje následující graf:

V daném TVÚ se jedná spíše o menší podnikatelské subjekty působící v CR, které
propagují a provozují jednu nebo dvě služby (nejčastěji ubytování, případně v kombinaci
se stravovacími službami).

Subjekty často spolupracují (vzájemné doporučování,

Kl

propagace dalších služeb a atraktivit/atrakcí v okolí, které mohou jejich návštěvníci také

využít a navštívit).
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Dle výsledků dotazníkového šetření využívá 98% respondentů pro zviditelnění

po
m

ez
í

provozovaného zařízení nějaký druh propagace (viz následující graf):

Podnikatelské subjekty využívají k propagaci vlastních zařízení a služeb zejména
internetové stránky (většinou provozují vlastní internetovou prezentaci, dále využívají
placených služeb na internetových vyhledávačích nebo na webových stránkách jiných
subjektů). Dále využívají tradiční způsoby propagace, tj. tištěné materiály (letáky,
brožury atd. ‐ distribuce ve vlastních provozovnách, v informačních centrech).
Někteří provozovatelé realizují propagaci prostřednictvím médií a také tištěných

ké

reklamních kampaní.

Přehled odpovědí (v rámci dotazníkového šetření bylo možné označit až 3 odpovědi)

Kl

ad
s

přináší následující graf:
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Propagace není příliš cílená, pouze několik subjektů se zaměřuje na konkrétní cílové
skupiny (např. wellness služby, lázeňství a relaxace). Vzhledem k tomu, že část
návštěvníků tvoří zahraniční klientela, realizují provozovatelé zařízení CR propagaci i
v cizojazyčných mutacích (nejčastěji polština, němčina, angličtina).
Celkem 72 respondentů uvedlo, že mezi jejich návštěvníky patří také zahraniční hosté. U
většiny z dotazovaných (89%) tvoří zahraniční klientela méně než čtvrtinu ze všech

ké

po
m

ez
í

návštěvníků (podrobnější údaje uvádí následující graf):

Pouze 35% respondentů uvádí, že k získání většího počtu klientů (příp. nových klientů)
nabízí nějaké speciální služby. Respondenti uvedli např.: internet zdarma, službu Blue

ad
s

Info (virtuální informační kiosek), výukové programy a průvodcovské služby, pořádání
sezónních akcí (kulturní a sportovní, grilování apod.), půjčování jízdních kol, jízdy na
koni, systém slev apod..
Shrnutí

Kl

‐ Drtivá většina podnikatelských subjektů využívá pro zviditelnění provozovaného
zařízení nějaký druh propagace, která ale není příliš cílená na konkrétní skupiny
potenciálních zákazníků.
‐ Podnikatelské subjekty se pouze okrajově zabývají propagací dalších služeb a
atraktivit/atrakcí, a to pouze v jejich nejbližším okolí.
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‐

Nabídka

speciálních

služeb

k přilákání

většího

počtu

klientů

je

malá.

Doporučení
‐ Průběžně sledovat nové trendy v cestovním ruchu a v rámci možností jim
přizpůsobovat nabídku, nabízet speciální a doplňkové služby pro stávající i potenciální
zákazníky, nabízet slevové programy apod.
‐ Podporovat provázanost a propagaci služeb (spolupráce v rámci KP).

ez
í

‐ Seznámit se se základy marketingu a účinné propagace a tyto nástroje maximálně

využívat (např. tvorba propagačních materiálů apod.) – zde je velmi důležitá role
destinačního managementu /např. uspořádání semináře na téma propagace a

po
m

marketing, tvorba jednoduchého manuálu pro tvorbu propagačních materiálů pro
subjekty CR působící na území TVU apod./.

‐ Začleňovat a využívat logo Kladského pomezí a odkaz na webové stránky Kladského
pomezí – ztotožnění se s regionem, napomáhá „prodávat“ celé TVÚ.
Města a obce
Města

a

obce

Kladského

pomezí

zpravidla

propagují

především

ké

atraktivity/atrakce/služby, které se nacházejí v jejich území. Nabídka ale většinou není
ucelená, chybí návaznost služeb nebo často také propagace okolních atraktivit/atrakcí,
která by mohla přispět k růstu počtu návštěvníků.

ad
s

Marketing realizovaný obcemi není zaměřen na konkrétní cílové skupiny návštěvníků.
Oslovuje především individuální návštěvníky, kteří vyhledávají tradiční formy CR
(cykloturistika, pěší turistika, poznávání). Vzhledem ke geografické poloze a historii
regionu většina obcí oslovuje především české, polské a německé návštěvníky
(vícejazyčné tištěné materiály i webové prezentace).

Kl

Města a obce využívají tradiční způsoby propagace: tištěné propagační materiály a
webové stránky. Tiskoviny jsou většinou realizovány ve více jazykových verzích a jejich
distribuce probíhá v první řadě na území konkrétní obce/města, dále v informačním
centru a částečně také prostřednictvím OCR BRANKA, o.p.s. (veletrhy apod.).
Prezentaci na internetu mají všechny obce TVÚ. Většinou mají webové stránky
podrobnější obsah než tištěné materiály, obsahují také informace o službách
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souvisejících s CR (odkazy), odkaz na webový portál Kladského pomezí nebo
atraktivity/atrakce v nejbližším okolí dané obce.
Shrnutí
‐ Většina měst a obcí se v určité míře věnuje propagaci atraktivit a atrakcí, nabídka ale
většinou není ucelená.
‐ Marketing není zaměřen na konkrétní cílové skupiny.

ez
í

‐ Chybí návaznost dalších služeb a propagace okolních atraktivit/atrakcí.
‐ Města a obce se spíše okrajově zabývají propagací dalších služeb a atraktivit/atrakcí, a
to pouze v jejich nejbližším okolí.

po
m

Doporučení

 Pro obce platí stejná doporučení jako pro podnikatelské subjekty – viz výše.
‐ Značnou část image jednotlivých měst a obcí tvoří informační centra (která jsou
většinou obcemi provozována) – důležité je proto dbát na jejich vzhled a vybavení, ale
především na odbornou úroveň personálu, provozní dobu a nabízené služby.
‐ Zviditelnění loga KP a odkazu na webové stránky Kladského pomezí ve všech formách

2.7.1

ké

propagace využívaných městy a obcemi.

Regionální marketing

Marketing TVÚ Kladské pomezí jako celku provádí několik subjektů (organizacím

ad
s

cestovního ruchu se věnuje následující část dokumentu).
Hlavní OCR, která se věnuje propagaci turistické destinace jako celku (soubor atraktivit,
atrakcí a služeb) je obecně prospěšná společnost BRANKA (plní roli destinačního
managementu v TVÚ).

Ve značné míře propaguje TVÚ Kladské pomezí také Královéhradecký kraj, na jehož

Kl

území se Kladské pomezí nachází. Královéhradecký kraj zároveň podporuje rozvoj CR
v TVÚ prostřednictvím grantových programů, které každoročně vypisuje (např. provoz
cyklobusů, podpora činnosti informačních center, podpora destinačního managementu,
údržba lyžařských stop apod.).
V letech 2008 – 2010 realizoval Královéhradecký kraj projekt „Cílená prezentace a
propagace Královéhradeckého kraje jako celku“ (celkové způsobilé výdaje více než 33
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mil. Kč, spolufinancováno z prostředků EU). V jeho rámci byla propagována všechna TVÚ
na území kraje a probíhaly následující aktivity: presstripy, prezentace v českých
centrech, inzerce a prezentace v médiích, výroba reklamních předmětů, aktualizace a
doplnění fotobanky, aktualizace DVD a elektronické vizitky, zpracování studie na tvorbu
informačního systému kraje, účast na zahraničních veletrzích, infovláček, propagační

Nástroje pro jednotnou propagaci území
Název TVÚ

ez
í

brožury, prezentace Královéhradeckého kraje v rámci předsednictví ČR Radě EU.

V letech 1997 až 2003 bylo pro TVÚ používáno označení Náchodsko – Broumovsko. To

po
m

však zcela nevyhovovalo (v názvu nebylo zohledněno např. Novoměstsko, Jaroměřsko,
atd.), proto byl pro potřeby cestovního ruchu a propagace v roce 2003 zvolen nový
název – Kladské pomezí.

Ten vychází z několika souvislostí s velmi dlouhou tradicí a historií. Již středověký
kronikář Kosmas hovoří ve své kronice z roku 1068 o bráně strážné, kudy se chodí do
Polska. Označení přetrvalo dodnes v názvu kopce Branka nad Starým Městem nad
Metují. Průsmykem od prehistorických dob procházela důležitá obchodní stezka,

ké

nazývaná Kladská (spojovala Prahu s pohraničním hradem v Kladsku) či Polská
(pokračovala dále na polské území až k Baltu).
Část dnešní státní hranice mezi Českou a Polskou republikou byla dlouho pouze hranicí

ad
s

zemskou, oddělující České království a Kladské hrabství. Obě země patřily do svazku
zemí Koruny české a měly mnoho společného.
Vzájemné styky obyvatel z obou stran česko – kladské hranice byly vždy intenzivní
z důvodů náboženských, ekonomických nebo vojenských. V současnosti vstupuje důvod

Kl

další – cestovní ruch.

Logo Kladského pomezí

V roce 2009 se BRANKA, o.p.s. rozhodla pro vytvoření nového moderního loga
Kladského pomezí. Autorem loga Kladského pomezí je Jan Flieger z Broumova.
Pro propagaci a marketing Kladského pomezí a pro realizované aktivity je dále
používána ještě upravená varianta základního loga: Kladské pomezí  Krajina příběhů.

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

ez
í

78

Grafický manuál

Autor nového loga Kladského pomezí zároveň vytvořil závazný grafický manuál užití
loga. Manuál určuje jednotný vizuální vzhled realizovaných aktivit, vč. propagace a

2.7.2

po
m

marketingu.

Marketingová strategie Kladského pomezí

BRANKA, o.p.s. nemá v současné době zpracován samostatný dokument, který by se
zabýval problematikou marketingové strategie – jako hlavní nedostatek lze tedy označit,
že:

¾ nemá zvoleny základní marketingové pilíře Kladského pomezí

ké

¾ nemá stanoveny konkrétní marketingové cíle
¾ nemá určeny cílové skupiny, na které se při marketingových aktivitách a
propagaci zaměřovat. V současné době oslovuje BRANKA, o.p.s. především

ad
s

individuální návštěvníky, kteří vyhledávají tradiční formy CR (cykloturistika, pěší
turistika, poznávání). Vzhledem ke geografické poloze a historii regionu oslovuje
především české, polské a německé návštěvníky (vícejazyčné tištěné materiály i

webová prezentace)

Přesto BRANKA, o.p.s. realizuje většinu aktivit, kterými se standardně zpracované

Kl

marketingové strategie zabývají (Podpora prodeje destinace prostřednictvím vlastní
webové prezentace, účast na veletrzích a podobných akcích CR, ediční činnost,
příležitostná organizace fam a press tripů. Komunikace: spolupráce s médii,
příležitostná inzerce, public relations, komunikace s partnery a dalšími subjekty v
území).
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BRANKA, o.p.s. má zpracován Ediční plán na období 2010 – 2014.
Shrnutí
‐ Hlavní OCR, která se věnuje propagaci a marketingu celého TVÚ Kladské pomezí, je
obecně prospěšná společnost BRANKA (role společnosti pro destinační management
TVÚ), významnou roli má Královéhradecký kraj (oddělení cestovního ruchu).
zpracovánu marketingovou strategii území.

ez
í

‐ Přestože Branka o.p.s. využívá většinu nástrojů marketingu a propagace, nemá
‐ TVÚ nemá zvoleny základní marketingové pilíře, stanoveny marketingové cíle a určeny
cílové skupiny potenciálních návštěvníků území.

po
m

Doporučení

‐ Průběžně sledovat nové trendy v CR a využívat je pro destinaci, reagovat na ně
odpovídající nabídkou.

‐ Pravidelně realizovat marketingové průzkumy a statistická šetření.
‐ Stanovit marketingové pilíře Kladského pomezí.

‐ Stanovovat marketingové cíle pro každý kalendářní rok a těchto cílů dosáhnout.
‐ Využívat další marketingové možnosti a způsoby (např. tvorba balíčků CR, manuál

ké

destinace pro podnikatelské subjekty, fotobanka atd.).

‐ Více využívat potenciálu internetu jako marketingového nástroje.

Kl

ad
s

‐ Ve větší míře využívat spolupráce s médii, public relations.
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2.8

ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU, REGIONÁLNÍ MANAGEMENT

V Kladském pomezí v současné době působí několik organizací, které se zabývají CR a
jeho rozvojem.
DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI
Roli destinačního managementu pro TVÚ Kladské pomezí plní obecně prospěšná

ez
í

společnost BRANKA, která patří mezi oficiální destinační společnosti uznávané a
podporované Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
BRANKA

po
m

BRANKA byla založena za účelem rozvoje cestovního ruchu v okrese Náchod v roce 1997
jako Nadace BRANKA a měla 19 členů. Okresní úřad Náchod tuto činnost podporoval

finanční dotací do konce roku 1999. Vzhledem k omezeným možnostem členství a formy
činnosti

byla

v

roce

2000

nadace

transformována

na

tyto

subjekty:

Svaz cestovního ruchu BRANKA a BRANKA, obecně prospěšná společnost.
K 1. 8. 2011 měl Svaz cestovního ruchu Branka celkem 47 členů, kterými jsou města a

ké

obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace a soukromé subjekty.
Orgány Svazu cestovního ruchu Branka jsou představenstvo a dozorčí rada. Nejvyšším
orgánem Svazu je valná hromada, která se skládá ze všech registrovaných členů. Valná
hromada schvaluje roční plán pro činnost obecně prospěšné společnosti BRANKA.

ad
s

Orgány obecně prospěšné společnosti BRANKA jsou: správní rada, dozorčí rada a ředitel
společnosti.

Hlavním zdrojem příjmů Svazu CR jsou členské příspěvky, které jsou na základě dohody
mezi Svazem CR a BRANKOU, o.p.s. poskytovány BRANCE, o.p.s. na činnost spojenou

Kl

s cestovním ruchem. Další zdroje financování BRANKY, o.p.s. jsou prostředky ze
získaných grantů a projektů, prodej vlastních propagačních materiálů a map.
BRANKA, o. p. s. koordinuje, řídí a realizuje projekty zaměřené na rozvoj CR a propagaci
TVÚ, koordinuje činnost informačních center, propaguje území na veletrzích cestovního
ruchu, provozuje webové stránky Kladského pomezí, vydává tiskoviny, spolupracuje
s dalšími subjekty CR (např. ostatní destinační společnosti v Královéhradeckém kraji,
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svazek obcí Východní Krkonoše, Královéhradecký kraj, CzechTourism, MMR) atd.
Koordinace činností cestovního ruchu BRANKA, o.p.s. probíhá na v celém Kladském
pomezí, svá specifika má ale v rámci KP území Broumovska (pro tento účel chápáno
především jako oblast měst Broumov, Meziměstí, Teplice nad M. + obce Adršpach a
jejich okolí). Zde působí Společnost pro destinační management Broumovska (SDMB),
která byla založena městy Broumov, Teplice nad Metují a Meziměstí, Podnikatelským

ez
í

klubem Broumovska a Agenturou pro rozvoj Broumovska v roce 2009, a která realizuje

destinační management na Broumovsku. SDMB vedle destinačního managementu
připravuje projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu Broumovska a spolupracuje s

po
m

ostatními destinačními společnostmi východních Čech (Kladské pomezí, Orlické hory a

Podorlicko, svazek obcí Krkonoše atd.) a dalšími subjekty CR (DSO Broumovsko, CHKO
Broumovsko, KHK, MMR, Agentura CzechTourism apod.).

Spolupráce mezi BRANKOU, o.p.s. a SDMB probíhá pouze u některých aktivit (např.
prezentace na veletrzích CR, koordinace činnosti informačních center, realizace dílčích
aktivit v rámci projektů apod.).

ké

Cestovní ruch v Kladském pomezí je v určitých směrech v současné době řízen spíše
operativně, strategické řízení je v začátcích a k jeho plnému uplatnění v praxi má přispět

ad
s

i tento strategický dokument.

BRANKA, o.p.s. je chápána jako nejdůležitější organizace CR v Kladském pomezí, která
by i do budoucna měla plnit funkci společnosti pro destinační management. Je proto
potřeba zaměřit se na její fungování podrobněji. Na profesionálně vedené schůzce širší
pracovní skupiny, které se zúčastnili zástupci soukromého i veřejného sektoru,

Kl

zaměřeného na cestovní ruch a služby v Kladském pomezí, byla sestavena následující
SWOT analýza, která jasně stanovuje všechny hlavní silné a slabé stránky organizace a
zároveň upozorňuje na vhodné příležitosti a možné hrozby.
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SWOT analýza organizace BRANKA, o.p.s. (12. 9. 2011)
S (silné stránky) W (slabé stránky)
9 Dvojkolejnost řízení

9 Komunikace, spolupráce v území

9 Nedostatek financí

9 Odborná způsobilost

9 Špatná propagace vlast. výsledků

9 Řízení, organizace

9 Nízké povědomí veřejnosti o značce

9 Koordinace TIC – počet + spolupráce

9 Neexistence zpoplatněných služeb

ez
í

9 Členská základna

po
m

O (příležitosti) T (hrozby)
9 Spolupráce s dalšími subjekty (VŠ,
partneři, Broumovsko…)
9 Být nositeli projektů

9 Vlastní osvětové akce, malé
regionální prezentace

9 Odliv členů

9 Pasivní postoj čl. základny vč.
orgánů řídících

9 Priority – změna postoje KHK
9 Rajonizace území

ké

9 Rozšíření členské základny

9 Konkurence (jiná org. převezme DM)

9 Lepší využívání nových technologií

ad
s

(Internet, Facebook)

Tato analýza jasně ukázala, že za největší brzdu rozvoje organizace je považována
„dvojkolejnost řízení“, tedy existence dvou organizací – Svazu cestovního ruchu Branka a
BRANKA, o.p.s. – z nichž jedna je podřízena druhé. Jelikož se jedná o složitý problém,

Kl

zabývá se návrhem jeho řešení samostatná kapitola (5.2.2) tohoto dokumentu.
MĚSTA A OBCE, SVAZKY MĚST A OBCÍ

Města a obce se cestovním ruchem zabývají (viz kapitola 2.7. Marketing cestovního
ruchu), větší města provozují turistická informační centra. Cestovní ruch je většinou
řešen společně s kulturou, nejsou zřízeny samostatné odbory CR v rámci městských
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úřadů. Města realizují projekty na podporu CR (projekty přímo zaměřené na cestovní
ruch nebo projekty s kulturní tematikou ‐ často v rámci česko‐polské spolupráce).
Často je budována infrastruktura, která slouží i cestovnímu ruchu (sportoviště,
cyklostezky apod.).
V rámci svazků obcí je cestovní ruch pouze jednou z mnoha oblastí, kterými se DSO/SO
zabývají, není stěžejním tématem jejich činnosti, DSO/SO neřeší cestovní ruch
podporu

CR,

budování

infrastruktury

ez
í

systematicky, přestože se mu věnují (zejména prostřednictvím realizace projektů na
využitelné

také

pro

CR).

po
m

Pro řešení CR na profesionální úrovni nemají svazky personální ani finanční zdroje.
DALŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (MAS, občanská sdružení apod.)
Na území Kladského pomezí existují stovky občanských sdružení. Některá z nich mají

přímou souvislost s CR a jeho rozvojem v území (např. Centrum rozvoje Česká Skalice,
Agentura pro rozvoj Broumovska), další se zabývají aktivitami, které mají na cestovní
ruch vliv (např. Julinka – opravy turistických cest, Klub českých turistů – údržba pěšího a
cyklo turistického značení, lyžařské kluby a spolky – úprava lyžařských běžeckých tratí,

ké

Společnost pro záchranu Babiččina údolí, Babiččino údolí 2006 – pořádání kulturních aj.
akcí v Babiččině údolí, Pískaři – provoz webového portálu o skalním lezení v regionu,
Křinické prameny – provozování tradičních řemesel, pořádání akcí zaměřených na

ad
s

tradice a řemesla, Spolek přátel vojenské historie ‐ památky 1866, Březinka ‐ bunkry,
atd.).

Další neziskové organizace, které působí v Kladském pomezí, se zabývají především
aktivitami pro využití volného času dětí a mládeže, dále se jedná o sportovní kluby,
zájmové spolky atd. Tyto subjekty se mohou stát zejména partnery pro přípravu a

Kl

realizaci sportovních, kulturních a dalších akcí.
Kompletní přehled občanských sdružení (v třídění dle názvu nebo adresy) uvádí portál
Ministerstva vnitra http://aplikace.mvcr.cz/seznam‐obcanskych‐sdruzeni/
Na sledovaném území existují čtyři místní akční skupiny (Mezi Úpou a Metují, o.s.,
Království – Jestřebí hory, o.p.s., Broumovsko+, o.s., Pohoda venkova). Cestovní ruch a
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podpora drobného podnikání patří mezi oblasti, kterými se tyto MAS zabývají, a na které
mají zaměřeny fiche.
Ostatní instituce a subjekty
Cestovním ruchem v území se dále zabývá a ovlivňuje ho např. Správa CHKO
Broumovsko (lokální omezení vzhledem k chráněným územím, spolupráce na přípravě
upravovaných lyžařských tras atd.), Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dotační

ez
í

programy pro rozvoj cestovního ruchu, tvorba základních strategických a koncepčních
dokumentů atd.), Národní památkový ústav se sídlem v Josefově nebo muzea, která
nejsou příspěvkovými organizacemi jednotlivých měst (Např. UPM – Muzeum textilu

Podnikatelské subjekty
Podnikatelské

subjekty

po
m

Česká Skalice).

zatím neprojevily

významnější

zájem

podílet

se

na

managementu cestovního ruchu v území. Někteří podnikatelé z oblasti CR se na tomto
managementu určitým způsobem podílí, a to prostřednictvím členství v některých
sdruženích (např. v BRANKA, o.p.s., v MAS apod.), v nichž zároveň zastávají funkce
a jeho řízení.

ad
s

Shrnutí

ké

v řídících nebo kontrolních orgánech. Lze konstatovat, že tak určitou měrou ovlivňují CR

‐ Roli destinačního managementu pro TVÚ Kladské pomezí plní obecně prospěšná
společnost BRANKA.

‐ Koordinace činností cestovního ruchu BRANKOU, o.p.s. probíhá na celém Kladském
pomezí, svá specifika má ale v rámci KP území Broumovska, kde působí Společnost pro

Kl

destinační management Broumovska.
‐ Cestovní ruch v Kladském pomezí je v určitých směrech v současné době řízen spíše
operativně, strategické řízení je v začátcích a k jeho plnému uplatnění v praxi má přispět
i tento strategický dokument.
‐ CR v území ovlivňuje řada dalších institucí a subjektů (města a obce, svazky obcí, MAS,
NNO, KHK, Správa CHKO apod.).
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‐ Podnikatelské subjekty zatím neprojevily významnější zájem podílet se na
managementu cestovního ruchu v území.
Doporučení
‐ Vymezení rolí mezi BRANKOU, o.p.s. a SDMB (jedná se o posílení a udržení postavení
OCR Kladského pomezí) na úrovni Krajského úřadu ‐ v současné době je BRANKA, o.p.s.
jedinou oficiálně uznávanou OCR ze strany Krajského úřadu.

ez
í

‐ Jednou z rolí destinačního managementu bude aktivní poradenství a konzultace pro
podnikatelské a další subjekty v oblasti dotační problematiky a činností souvisejících
s CR /marketing, propagace…/.

po
m

‐ Zapojení podnikatelských subjektů do managementu CR v území – např.: spoluprácí na

přípravě konkrétních projektů a následně jeho využití jako příkladu dobré praxe,
sestavením nabídky podpory a služeb pro podnikatele, nabídkou výhod plynoucích ze
spolupráce s OCR.

‐ Zapojení zámků, muzeí a dalších subjektů CR (provozovatelů kulturních a historických
atraktivit nebo turistických atrakcí) do managementu CR v území a do společných aktivit
(např. společná propagace, turistická karta Kladského pomezí apod.).
KP.

ké

‐ Odstranění dvojkolejnosti řízení Branky a sjednocení jejího pojmenování s názvem TO
‐ Při upravování systému řízení využít příklady dobré praxe, informovat se, jak fungují

Kl

ad
s

jiné destinační společnosti a jaké jsou jejich zkušenosti.
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3

ČÁST: METODA ZPRACOVÁNÍ, SWOT ANALÝZA

Základem pro Strategii rozvoje cestovního ruchu v daném území a pro tvorbu
dlouhodobého výhledu je tzv. SWOT analýza, která postihuje nejvýznamnější jevy v
území a zohledňuje nejvýraznější příležitosti a hrozby vzhledem k rozvoji cestovního

3.1

POSTUP ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZY

ez
í

ruchu.

„SWOT“ je zkratkou anglických slov označujících silné stránky („Strengths“), slabé
rozvoj regionu.

po
m

stránky („Weaknesses“), příležitosti („Opportunities“) a hrozby („Threats“) pro

SWOT analýza je standardní metodou, jejímž principem je jednoduchá, ale výstižná,
objektivní a vyčerpávající charakteristika silných a slabých stránek analyzovaného objektu
a jeho možných příležitostí a ohrožení.

Základní SWOT analýza pro TVÚ Kladské pomezí vznikla r. 2009 a vycházela z podkladů,

ké

které byly v té době pro území k dispozici.
V rámci BRANKY, o.p.s. vznikla v uvedeném roce pracovní skupina, která SWOT analýzu
zpracovala a poskytla ji k připomínkování širokému okruhu subjektů (obce, TIC,

ad
s

ubytovatelé, provozovatelé zařízení CR). Tato základní analýza slučovala jak prvky
týkající se SWOT organizace, tak i prvky SWOT destinace.
SWOT analýza destinace, uváděná níže, vznikla na pracovním setkání zpracovatelského
a poradenského týmu. Tato SWOT částečně vychází z podkladů roku 2009, zohledňuje
ale vývoj v destinaci a není tak rozsáhlá, zaměřuje se na stěžejní jevy v území.

Kl

 Silné stránky + příležitosti představují kladné aspekty rozvoje, slabé stránky + hrozby
negativní aspekty.

 Silné stránky + slabé stránky vycházejí zejména zevnitř regionu (z jeho rozvojového
potenciálu).

 Příležitosti + hrozby jsou faktory, které region ovlivňují nebo v budoucnu mohou
ovlivňovat zvnějšku (nezávisle na vývoji regionu samotného).
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Následující SWOT analýza území je v Části 4 tohoto dokumentu (kap. Strategie rozvoje)
základem pro formulaci vize, cílů, priorit a opatření. Ty jsou koncipovány tak, aby bylo
jejich realizací dosaženo minimalizace dopadů slabých stránek a hrozeb.

3.2

SWOT ANALÝZA DESTINACE KLADSKÉ POMEZÍ

(výsledek pracovního setkání zpracovatelského a poradenského týmu – 17. 10. 2011):
W (Slabé stránky)

9 Značný a různorodý potenciál CR
(příroda, památky, historické souvislosti, tradiční
akce a festivaly)

9 Poloha při hranici s Polskem
9 Síť značených tras (pěší turistika, cyklo,
lyžařské běžecké tratě, NS)

9 Kvalita ubytovacích a stravovacích
služeb

9 Nedostatečný marketing

9 Nízká úroveň vzdělání personálu

po
m

9 Síť kvalitních a spolupracujících TIC

ez
í

S (Silné stránky)

v CR

9 Nezájem místních obyvatel o CR

9 Kvalitní životní prostředí

9 Nerovnoměrné rozložení sezóny

9 Nabídka služeb (včetně cyklobusů a skibusů)

9 Nedostatečná propagace názvu
oblasti

9 Doplňková infrastruktura CR

9 T (Hrozby)

9 Potenciál pro rozvoj infrastruktury

9 Konkurence ostatních turistických

ké

9 O (Příležitosti)
pro volný čas

ad
s

9 Vzdělávání

9 Rozšířit vyžití mimo hlavní sezónu
9 Tvorba cílených turistických balíčků

oblastí
9 Devastace krajiny a životního
prostředí – hrozba omezení ze strany CHKO
9 Zhoršující se dopravní

9 Prezentace KP

infrastruktura a dopravní

9 Spolupráce vně i uvnitř území,

obslužnost
9 Tranzitní doprava

partnery

9 Nezájem společnosti o cestování

Kl

včetně spolupráce s polskými

9 Podpora podnikatelského prostředí

9 Nedostatečná finanční podpora CR
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3.3

INTERPRETACE SWOT ANALÝZY

Doporučujeme destinačnímu managementu TVÚ zaměřit se nejprve na řešení
slabých stránek regionu.
Je třeba nastartovat kvalitní a pravidelnou komunikaci a spolupráci mezi subjekty CR
činnými v území a s jejich pomocí vytvořit ucelenou nabídku služeb CR (tvorba balíčků a

ez
í

zacílených produktů CR) a aktivit pro různé cílové skupiny, které povedou k rozvrstvení

návštěvnosti do celého roku (s cílem minimalizovat nerovnoměrné rozložení sezóny).
Zde je, při tvorbě nabídek služeb CR, třeba brát ohled na životní prostředí.

Stávající doplňkovou infrastrukturu je v první fázi třeba důkladně zmapovat a více

po
m

propagovat, neboť spolurozhoduje o výběru destinace. Ve druhé fází je vhodné začít
pracovat na jejím rozšíření a zkvalitnění.

Je třeba zaměřit se na zkvalitnění a větší využívání marketingových nástrojů (nejlépe ve
spolupráci s externím odborníkem) a zintentivnění propagace názvu Kladské pomezí, na
motivaci subjektů CR ke ztotožnění se s názvem Kladské pomezí, ke značnějšímu
využívání

jednotného

grafického

designu

a

manuálu

propagace

KP.

ké

Nízkou úroveň vzdělání personálu v CR je třeba řešit soustavným vzděláváním
pracovníků v CR, informovat je o nových trendech v CR, nabídnout jim možnosti pro
jazykové vzdělávání (nedostatečná jazyková vybavenost je problémem nejen v oblasti
CR,

ale

mezi

obyvateli

regionu

obecně),

o

poptávce

v území

apod.

ad
s

Nezájem obyvatel o CR lze eliminovat pravidelnou informovaností, prezentací činnosti a
výsledků destinačního managementu, osvětou. O dění v regionu je třeba dále pravidelně
informovat samosprávy i obyvatele, aby nedocházelo k jejich negativnímu postoji k CR,
ale aby v něm spatřovali přínos pro území a jednu z možností příjmů pro další rozvoj

Kl

regionu.

Zavedení jednotné certifikace ubytovacích a stravovacích služeb je řešením pro
nedostatečnou a velmi různorodou kvalitu stávajících nabízených služeb ubytování a
stravování v území.
Vhodné je vytvořit síť profesionálů, kteří mají zájem o rozvoj CR na území KP = tzv.
vizionáři (diskusní setkání za účasti zástupců Branky 2 x ročně).
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Tyto aktivity lze financovat např. prostřednictvím grantových programů EU nebo česko‐
polských programů a tyto aktivity přispějí k rozložení návštěvnosti nejen mimo hlavní
turistickou sezónu, ale i mimo hlavní turistické atraktivity.
Realizací uvedených doporučení, která se týkají slabých stránek, lze dosáhnout realizace
některých příležitostí uvedených ve SWOT analýze, např. prodloužení hlavní turistické
sezóny tvorbou celoroční nabídky – rozšířením možností pro vyžití mimo hlavní sezónu,

ez
í

tvorbou turistických balíčků a produktů CR zaměřených na konkrétní cílové skupiny.

Je třeba více využít podmínky pro rozvoj infrastruktury pro volný čas a tuto stávající

infrastrukturu propagovat, neboť je důležitým faktorem spolurozhodujícím při výběru

po
m

destinace.

Rozšíření vyžití mimo hlavní sezónu lze v prvopočátku zajistit např. tvorbou
jednodenních a vícedenních programů, které budou navázané na konání zajímavých
tradičních akcí v KP, větší propagací zimní turistiky a lyžařských tratí, stezek za
poznáním apod.

Vzdělávání v CR je příležitostí pro zkvalitnění služeb, sledování aktuálních trendů nebo
např.

sledování

požadavků

poptávky

a

schopnosti

reagovat

na

ni

a

být

ké

konkurenceschopným (subjektem, územím apod.).

Trvale je třeba věnovat se prezentaci KP, a to nejen mimo území, ale i uvnitř TVÚ,
zaměřit se konkrétní propagací na zvolené cílové skupiny, vytvářet pro ně atraktivní

ad
s

nabídku odpovídající poptávce a vytvářet turistické balíčky.
Spolupráce v území (se samosprávami, podnikateli, NNO a ostatními subjekty, které
působí ve službách CR a kultuře) a spolupráce s PL je možností pro tvorbu vhodné
nabídky stávajících i nových, šetrných forem CR. Spolupráce s PL je navíc příležitostí pro
čerpání finančních prostředků z grantových programů určených pro česko‐polskou

Kl

spolupráci.

Využívání podpory z EU a dalších zdrojů vytváří možnosti pro vzdělávání a
profesionalizaci lidských zdrojů v CR, tvorbu produktů CR nebo propagaci území a jeho
nabídky, podporu podnikatelského prostředí v regionu.
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Při snaze o rozvoj destinace a CR v území nelze opomenout jednotlivé hrozby, které
uvádí SWOT analýza. V případě nekoncepčního řešení a pomalého tempa rozvoje CR
v území bude docházet ke snížení konkurenceschopnosti regionu. Neustále je třeba brát
v potaz a vyhodnocovat konkurenceschopnost území, nejen vzhledem k sousedním TVÚ
v rámci KHK, ale i v rámci ČR (zejm. konkurenci Krkonoš a Orlických hor v rámci KHK a
dále konkurenci území se skalními městy ‐ Český ráj, České Švýcarsko).
Značnou hrozbou je znehodnocení přírody a krajiny, které může vést ke snížení

ez
í

atraktivity destinace a zároveň k zavedení určitých omezení ze strany orgánů ochrany
přírody (např. uzavření některých oblastí pro CR apod.). Nedostatečná nabídka a nízká
kvalita služeb může vyvolat nezájem potenciálních návštěvníků o region.

po
m

V neposlední řadě je třeba opět zmínit dopravní infrastrukturu (dostupnost území) a
dopravní obslužnost – její zhoršování snižuje zájem potenciálních návštěvníků o TVÚ.
Tranzitní doprava je faktorem, který má negativní dopad na atraktivitu území.

Značnou hrozbu pro destinaci může znamenat nedostatečná finanční podpora, ať už
z prostředků krajských úřadů nebo z dotačních programů Evropské unie.
K odvrácení hrozeb je kromě příležitostí třeba využívat především všech silných

ké

stránek regionu – značného a různorodého potenciálu CR, který řadí KP mezi zajímavé
atraktivní destinace CR (příroda, památky, historické souvislosti, tradiční akce a
festivaly nadregionálního významu) a také kvalitního životního prostředí.

ad
s

V neposlední řadě potom sítě značených tras pro pěší turistiku, cykloturistiku a běžecké
lyžování a s nimi související provoz cyklobusů a skibusů, sítě dobře fungujících
informačních center.

Zejm. při propagaci je třeba zohledňovat polohu na hranici s Polskem zajišťující
propojenost území a potenciál zahraničních návštěvníků.

Kl

Při využívání silných stránek je třeba brát v potaz existenci CHKO na části území TVÚ,
která nastavuje určité limity v některých oblastech souvisejících s činností CR.
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3.4

ANALÝZA HLAVNÍCH PROBLÉMŮ CR V KLADSKÉM POMEZÍ

Infrastruktura a služby
‐ neexistence systému certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení a jeho
implementace v praxi (časté je zavádějící označení z hlediska kvality nebo kategorie):
chybí možnost porovnání a hodnocení
‐ chybí bezbariérovost zařízení a chybí zařízení pro kongresovou a incentivní turistiku

ez
í

‐ nedostatečná propagace infrastruktury pro volný čas: není na ni kladen takový důraz

jako na přírodní a kulturní a historické atraktivity, přestože její existence a kvalita
spolurozhoduje o výběru destinace

po
m

‐ absence jednotného řešení a provázanosti terénních informačních systémů, často chybí
zpracování v jazykových mutacích
Nabídka CR

‐ absence nabídky programů a produktů CR pro různé cílové skupiny s různým
zaměřením a pro celoroční využití

‐ nedostatečné zapojení subjektů CR do vytipování, přípravy a tvorby produktů

ké

Kladského pomezí

‐ nedostatečná propagace turistických atrakcí (zejm. muzea a tradiční akce): není na ně

ad
s

kladen stejný důraz jako na přírodní a kulturní a historické atraktivity
Lidské zdroje

‐ rezervy v oblasti spolupráce

‐ absence vzdělávacích kurzů, pro pracovníky v CR i pro provozovatele turistických
zařízení

Kl

‐ časté nedostatečné jazykové vybavení pracovníků v CR
Marketing

‐ není zpracována marketingová strategie území
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‐ TVÚ nemá zvoleny základní marketingové pilíře, stanoveny marketingové cíle
‐ nejsou určeny cílové skupiny potenciálních návštěvníků území, na které by se
marketing zaměřoval
‐ propagace není příliš cílena na konkrétní skupiny potenciálních zákazníků
‐ propagace dalších služeb a atraktivit/atrakcí je realizována minimálně
‐ nabídka speciálních služeb u podnikatelských subjektů CR k přilákání většího počtu
‐ marketing není využíván k minimalizaci sezónnosti
‐ minimální využívání public relations

po
m

Doprava

ez
í

klientů je malá

‐ špatná dopravní dostupnost regionu, především z hlediska časové náročnosti
‐ absence dálniční nebo rychlostní komunikace v blízkosti TVÚ

‐ absence mezinárodní veřejné dopravy (spojení oblasti s Polskem)
‐ špatný technický stav komunikací

‐ nedostatek parkovacích míst v blízkosti nejvýznamnějších turistických atraktivit a

Kl

ad
s

ké

v centrech některých měst
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4

ČÁST: STRATEGIE ROZVOJE

4.1

VIZE

ez
í

KLADSKÉ POMEZÍ – MÍSTO PRO VÁŠ VLASTNÍ PŘÍBĚH.

Nabízíme destinaci KP jako místo, kde může každý, jak turista, tak místní obyvatel, žít
svůj vlastní příběh a cítit se tu dobře. Pestrost nabídky Kladského pomezí je tak velká, že

po
m

je tu prostor pro mnoho individuálních příběhů, které spojí místo jejich dějiště.

Doporučení: Naplňování vize bude kontrolováno a jako měřitelný ukazatel bude
sledována roční statistika migrace mimo oblast a počet přenocování v ubytovacích
zařízeních Kladského pomezí.
4.2

VŠEOBECNÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU PRO KLADSKÉ

ké

POMEZÍ
Na základě navržené vize jsou zpracovány následující základní strategie, které jsou

ad
s

následně rozpracovány do priorit, dílčích cílů a opatření:
9 Kladské pomezí je oblíbenou turistickou destinací s výraznou vlastní identitou,
kterou spoluvytváří jeho zajímavá poloha (v rámci ČR), unikátní přírodní
bohatství, zajímavé kulturní dědictví, tradice a částečně i lázeňství. Průzkumy
návštěvnosti tuto skutečnost jednoznačně prokázaly; pro více než polovinu

Kl

návštěvníků je hlavním motivem návštěva krajiny, zejména pěší turistika a sport
a více než třetina hostů přijíždí za historickými památkami, kulturou a tradicemi.

9 Společenské změny a transformace ekonomiky změnily v průběhu 90. let do
značné míry i podobu cestovního ruchu v Kladském pomezí. Současně, tak jak se
průběžně zvyšovala návštěvnost oblasti, měnila se i její skladba zejména ve

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

94

prospěch zahraničních hostů. Ti dnes představují v průměru třetinu z celkového
počtu ubytovaných návštěvníků.
9 Změny se týkaly jak vývoje turistické infrastruktury, tak nabídky služeb.
Postupně dochází na místní úrovni k celkové profesionalizaci řízení, marketingu
a informačních služeb cestovního ruchu, reagující především na zvýšený zájem
domácích a zahraničních hostů o některé turisticky atraktivní lokality a prostory
(např. o skalní města, kulturní památky a tradiční festivaly).

ez
í

9 Cestovní ruch se stal významným sektorem v ekonomice regionu, s příznivými

dopady na zaměstnanost, vývoj veřejných příjmů a daňovou výtěžnost, rozvoj
malého a středního podnikání, na celkový místní ekonomický rozvoj. Na druhé

po
m

straně s sebou rozmach cestovního ruchu přinesl i některé méně příznivé
dopady, projevujících se např. v neúměrné zatíženosti některých lokalit a
prostorů turistickou návštěvností v průběhu hlavní sezóny.

9 Na základě provedených analýz a průzkumů se potvrdilo, že největším
problémem, který brání úspěšnému rozvoji cestovnímu ruchu v oblasti Kladské
pomezí, je nízká úroveň koordinace a řízení aktivit cestovního ruchu na úrovni
celé oblasti. Tato skutečnost je odrazem doposud málo rozvinutého partnerství,

ké

které by bylo založeno na aktivní a cílené spolupráci veřejného a soukromého
sektoru a na zapojení dalších subjektů do managementu cestovního ruchu.
Absence manažerské a servisní oblastní struktury nepříznivě ovlivňuje efektivitu

ad
s

celého sektoru ‐ účinnost marketingu, tvorbu turistických produktů, kvalitu
služeb a servisu pro hosty, nabídku a kvalitu pracovních sil, přípravu a celkovou
úroveň projektů na podporu CR, atd..

9 Přetrvávajícím problémem je především výrazná sezónnost cestovního ruchu,
která představuje výzvu k mobilizaci investic i vnitřního potenciálu a vlastních

Kl

rezerv regionu. Kladské pomezí nabízí i další, dosud málo využívané možnosti
pro cestovní ruch, které je však třeba připravit a přiblížit návštěvníkům. Tento
potenciál má povahu některých vhodných forem CR (agroturistika, venkovská

turistika, rozmanité formy poznávací turistiky včetně ekoturistiky), i málo
využívaných rekreačních prostorů či turisticky zajímavých lokalit.
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9 Příznivou šanci pro rozvoj CR v Kladském pomezí skýtají i některé současné
evropské a světové trendy. Jedná se například o nárůst volného času projevující
se v odklonu od tradičních schémat dovolených s tím, že se zvyšuje počet
krátkodobých pobytů i mimo hlavní sezóny. Významně narůstá zájem o
poznávací a naučné formy turistiky a o ekologické formy turistiky jako takové.
Mezi zajímavé a významné cílové skupiny dnes patří například rodiny s dětmi,
senioři, aktivní sportovci, …

ez
í

9 Strategie rozvoje cestovního ruchu Kladského pomezí vychází z uvedených
poznatků a zkušeností. Za hlavní poslání považujeme odpovědné spravování a
rozmnožování hodnot, které nám bylo svěřeno generacemi našich předků. S

po
m

vědomím této odpovědnosti považujeme za svůj úkol lepší zhodnocení těchto
zdrojů v cestovním ruchu způsobem, který však neohrozí jejich existenci, a který
zajistí jejich zachování i pro další generace.

9 V tomto smyslu, s ohledem na životní prostředí a kvalitu krajiny, spatřujeme v
podpoře trvale udržitelného života a rozvoje cestovního ruchu náš úkol i šanci,
jejíž odpovědné uchopení přinese prosperitu našim obyvatelům a zlepšení

4.3

ké

sociálně‐ekonomických podmínek ve městech i na venkově KP.
ZÁKLADNÍ

VÝCHODISKA

PRO

NAPLŇOVÁNÍ

STRATEGIE

ROZVOJE

ad
s

CESTOVNÍHO RUCHU

Rozhodnutí o tom, jaká opatření a problémové oblasti budou dále rozpracovány a na
které z nich je nutné se zaměřit, se opírá o následující východiska:
¾ Kladské pomezí je turistickou oblastí s výraznou vlastní identitou,
¾ cestovní ruch je významným ekonomickým faktorem rozvoje oblasti,

Kl

¾ další rozvoj CR bude založen na citlivém využívání zdrojů oblasti zdůrazňujícím
kvalitu; k využívání rekreačního potenciálu území, měst a ostatních turistických
lokalit přistupujeme diferencovaně a cíleně v souladu s principy trvale
udržitelného života a rozvoje,

¾ Kladské pomezí se profiluje jako turistická oblast oslovující jak dlouhodobé, tak
krátkodobé návštěvníky,
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¾ hlavními cílovými skupinami jsou: milovníci přírody, turisté vyhledávající
kulturní akce a historické památky, aktivní sportovci, rodiny s dětmi, senioři;
chceme se více zaměřit i na návštěvníky se zájmem o ozdravné pobyty,
venkovskou turistiku a kongresovou a incentivní turistiku,
¾ přestože Kladské pomezí díky jeho poloze navštěvují kromě českých návštěvníků
především zahraniční návštěvníci z Polska, máme zájem o dlouhodobější pobyty
zahraničních návštěvníků i z jiných států,

ez
í

¾ ubytovací a stravovací zařízení musí nabízet deklarovaný kvalitativní standard
(založený na certifikaci); v nabídce by měly být více zdůrazněny typické místní
prvky,

po
m

¾ při sestavování nabídek se především orientujeme na následující oblasti: příroda
a krajina, kultura, historie a tradice, lázeňství, sport a volný čas, incentivní a
kongresová turistika ‐ na všech úrovních preferujeme vyváženost mezi cenou a
kvalitou nabídky,

¾ při tvorbě produktů CR bereme ohled na zachování přírody a krajiny, na
zachování historického vzhledu našich měst i venkovských sídel, které
představují hlavní zdroje pro cestovní ruch v naší oblasti a spoluvytváří tak

ké

značku Kladské pomezí,

¾ Kladské pomezí má na svém území dvě chráněné krajinné oblasti i další vzácné
přírodní lokality; pro CR představuje existence chráněných oblastí přírody výzvu

ad
s

a příležitost především k vytváření specifických a cílených turistických produktů
a programových nabídek CR,

¾ rozvoj CR v Kladském pomezí nechápeme izolovaně, ale v úzké součinnosti se
sousedními oblastmi, a to i polskými,

¾ naší snahou je vytváření podmínek pro lepší využívání oblasti Kladské pomezí

Kl

mimo hlavní turistickou sezónu,

¾ pro další rozvoj CR považujeme za důležitou součinnost a vzájemnou komunikaci
všech hlavních aktérů reprezentujících veřejný, soukromý i nevládní sektor; s
tímto vědomím budeme podporovat v našem regionu vytváření široce
založeného partnerství,
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¾ za základní předpoklad dosažení strategických cílů rozvoje CR v našem regionu
považujeme vytvoření oblastního managementu CR pro Kladské pomezí,
¾ pro zvýšení kvality služeb se více zaměříme na oblast lidských zdrojů, na jejich
vzdělávání a odborný růst v souladu s potřebami sektoru CR.
4.4

PRIORITY, AKTIVITY A PROJEKTY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

ez
í

Z výše uvedených provedených analýz, definovaných základních strategií a východisek
pro další rozpracování jsou určeny prioritní oblasti, na něž je třeba zaměřit pozornost,
úsilí a prostředky.

po
m

Jedná se zejména o následující prioritní oblasti, o kterých je zpracovatelský tým

přesvědčen, že jsou pro úspěšné naplnění cílů strategie rozvoje CR v tomto regionu
klíčové a rozhodující:
PRIORITY:

1. Organizace a oblastní management CR
2. Rozvoj infrastruktury pro CR

3. Podpora aktivit CR  produkty a služby

ké

4. Lidské zdroje

5. Marketing a informační servis

Jednotlivé prioritní oblasti jsou dále rozpracovány formou popisu výchozí situace, která

ad
s

předurčuje navržené aktivity, definováním cíle, kterého by systematickou podporou
dané oblasti mělo být dosaženo, a navrženými opatřeními, která jsou dále rozpracována
do konkrétních navrhovaných aktivit a projektů.
Organizace a regionální management CR

Kl

4.4.1

Popis výchozí situace
V České republice zatím neupravuje žádný zákon formu organizace a systém řízení
cestovního ruchu na místní ani regionální úrovni. Úspěšný rozvoj tohoto sektoru
vyžaduje cílenou podporu a koordinaci. Na základě provedených analýz a průzkumů se
potvrdilo, že největším problémem, který brání úspěšnému rozvoji cestovního ruchu v
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oblasti Kladského pomezí je především nedostatečná koordinace a řízení aktivit
cestovního ruchu na regionální úrovni.
Osvědčenou cestou k nápravě a základem úspěchu je dobře fungující partnerství,
založené na praktické spolupráci všech hlavních aktérů, kteří v oblasti cestovního ruchu
působí a podnikají; tzn. především reprezentantů veřejného a soukromého sektoru.
Absence partnerství a účinné servisní a manažerské struktury nepříznivě ovlivňují
účinnost marketingu, tvorbu turistických produktů, kvalitu služeb a servisu pro hosty,

ez
í

strukturu nabídky a kvalitu pracovních sil, přípravu a celkovou úroveň projektů na
podporu CR.

Pro efektivní realizaci programů podporujících cestovní ruch jsou třeba zejména

po
m

projekty, které vyžadují účast a úzkou součinnost partnerů v oblasti, třebaže

reprezentují rozmanité zájmy. Bez takového partnerství se však neobejdeme,
uvažujeme‐li o podpoře z programů EU.
Definovaný cíl

Cílem je podpora a iniciace vzniku oblastního partnerství pro rozvoj cestovního ruchu
v Kladském pomezí a vytvoření účinné servisní a koordinační struktury s oblastní

ké

působností.

Pro naplnění tohoto cíle jsou navrženy následující aktivity:
•

Pravidelná aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu TO KP formou aktuálního

ad
s

Akčního plánu. Akční plán bude zpracován podle aktuálních potřeb TO KP pracovní
skupinou a schválen valnou hromadou vždy na jeden kalendářní rok.

•

Ediční plán 2011 – 2015 vznikl v roce 2011 a bude pravidelně aktualizován podle
aktuální poptávky.

•

Destinační management Kladské pomezí 2010 – nahrazen strategií. Bude

Kl

aktualizován podle potřeb organizace a požadavků grantové komise KHK.

•

Společnost

pro

destinační

management

BRANKA,

o.p.s.

byla

posílena

o

administrativní sílu na celý úvazek a je potřeba tuto pracovní sílu uchovat nejen po
dobu projektu, pro který byla přijata.
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•

Společnost pro destinační management BRANKA, o.p.s. se dohodla na částečném
úvazku na pozici projektového managera s bývalou ředitelkou společnosti, která je
toho času na mateřské dovolené.

•

Zajištění vzniku pracovních skupin podle oblasti zaměření – redakční rada,
podnikatelská rada, atd.

•

Podpora aktivit směřujících k změně uspořádání BRANKA, o.p.s. a Svazu, sjednocení
názvu a k profesionalizaci činnosti destinační organizace cestovního ruchu a k

ez
í

vytvoření destinačního managementu CR pro oblast Kladské pomezí (destinační fond
CR?).

Podpora rozvoje partnerství, příprava a realizace společných projektů.

•

Podpora místních aktivit iniciujících vznik a činnost profesních sdružení a cechů

po
m

•

podnikatelů v cestovním ruchu.
•

Realizace aktivit typu „příklady dobré praxe“ a jejich využití pro rozšíření stávající a
navázání nové spolupráce se subjekty CR v území.

4.4.2

Rozvoj infrastruktury pro CR

ké

Popis výchozí situace

Současná vybavenost regionu infrastrukturou a zařízeními pro návštěvníky cestovního
ruchu vykazuje v porovnání s minulým obdobím značné zlepšení, a to jak ve struktuře a

ad
s

kvalitě ubytování, tak zejména v pestrosti nabídky stravovacích zařízení. K výraznému
zlepšení a rozšíření nabídky došlo zejména ve vybavenosti oblasti infrastrukturou pro
pěší turisty a cykloturisty. Relativní spokojenost s dnešním stavem potvrdily i průzkumy
návštěvnosti a výpovědi respondentů. Přes tyto pozitivní skutečnosti stále existuje celá
řada nedostatků a slabých míst, které zhoršují dobrou pověst turistické oblasti Kladské

Kl

pomezí v povědomí našich hostů.
Za největší nedostatek v oblasti turistické infrastruktury je považována především
neuspokojivá nabídka zařízení pro volný čas při špatném počasí (a to zejména pro
rodiny s dětmi) a možnosti pro sportovní a společenské vyžití návštěvníků v obdobích
mimo hlavní sezónu.
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V nabídce ubytovacích zařízení není dostatečně zastoupen žádaný vyšší standard
(hotely, wellness hotely a kongresová centra) a v některých lokalitách chybí kapacita i v
ostatních standardech ubytování. Za nedostatečnou je považována i kapacita lázeňských
zařízení. Návštěvníci si stěžovali i na nedostatečnou nabídku bankovních služeb,
automatů a směnáren, na přístup k internetu, na absenci doplňkových služeb.
Problémem však není pouze kapacita zařízení, ale především jejich kvalita, efektivnost
využití, obsazenost a vytíženost kapacit i mimo hlavní sezónu.

ez
í

Na mnoha místech představuje závažný deficit špatná dopravní obslužnost rekreačních
prostorů a lokalit, stav komunikací a systém jejich značení.

po
m

Definovaný cíl

Cílem je zaměřit se především na odstranění nejtíživějších deficitů v nabídce pro volný čas
a na podporu aktivit a podnikatelských iniciativ vedoucích ke zlepšování dopravní
dostupnosti a informovanosti, kvality a standardu nabízených služeb.

Pro naplnění tohoto cíle se zaměříme především na následující aktivity:
Podpora výstavby a modernizace infrastruktury pro volný čas nezávislé na počasí

•

Podpora výstavby a údržby stravovacích a ubytovacích zařízení

•

Podpora výstavby jednotných informačních naváděcích systémů a systémů pro

ké

•

značení stezek, parkovišť – sjednocení informačního systému
Podpora turistické dopravy a obslužnosti

•

Podpora vzniku infrastruktury pro nové a specifické formy CR (např. in‐line stezky,

ad
s

•

hippostezky, vozíčkáři, ...)

•

Podpora vzniku služeb souvisejících s infrastrukturou pro volný čas (půjčovny
vybavení, výuka sportovních aktivit, mobiliář pro běžecké trasy)

•

Větší zapojení stávající infrastruktury pro volný čas do nabídky CR a její výraznější

Kl

propagace

•

Podpora projektu „Rozhledny“, který byl v minulosti neúspěšný při žádosti o dotaci.
Vyhledání vhodného dotačního titulu a opakované podání žádosti

•

Podpora a udržení fungujících projektů – Cyklobusy, Skibusy

•

Podpora na propagaci stávajících infocenter
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4.4.3

Podpora aktivit CR  produkty a služby

Popis výchozí situace
Celková situace v programové nabídce a turistických produktech je ovlivněna již
zmiňovanou skutečností, kterou je absence fungujícího partnerství na široké úrovni (tj. i
mimo členy Branky, spolupráce s informačními centry a dalšími subjekty uváděnými
v kapitole 2.8) .

ez
í

Dosavadní analýzy potvrdily, že v nabídce Kladského pomezí chybí zejména produkty
CR a jejich cílená propagace, a že i celkově je nabídka pro návštěvníky v oblasti služeb a

turistických produktů CR nedostatečná, a to především v době mimo hlavní sezónu.
tvorbě nových produktů CR.

po
m

Další příčinou této situace bývá často i určitý konzervatismus a nedostatečná motivace k
Některá jednotlivá zařízení CR nabízejí balíčky svých služeb, jedná se ale většinou o
služby pouze v rámci jejich zařízení, která nevyžadují spolupráci více subjektů a
nepodporují návštěvnost destinace jako celku. Nevyhovující je i systém nabídky a
prodeje těchto balíčků. Je potřeba tuto nabídku podrobně zmapovat a na základě potřeb
návštěvníků upravit tak, aby oslovila větší počet návštěvníků.

ké

Situace ve sféře služeb CR není uspokojivá, především v kvalitě servisu pro hosty. Řada
návštěvníků rovněž hodnotila poměr kvality výkonu k požadované ceně za nevyrovnaný.
Stížnosti se týkaly konkrétně kvality obsluhy, přístupu k hostovi. Za závažný nedostatek

ad
s

je považována i skutečnost, že chybí systém certifikace zařízení, který by garantoval
deklarovaný standard služeb.

Regionální produkty (výrobky)

Severní část Kladského pomezí – Broumovsko ‐ získala v roce 2010 značku „Regionální

Kl

produkt Broumovsko“, která byla v prvním kole přidělena dvanácti zájemcům, kteří se

zabývají produkcí potravin nebo vyrábějí užitkové či dekorativní zboží a předměty.
Vzhledem k tomu, že četní výrobci, kteří by splňovali podmínky pro udělení značky
regionální produkt, se v Kladském pomezí nachází i mimo Broumovsko, je zde určitý
potenciál pro zavedení značky „Regionální produkt Kladské pomezí“. Zájem o tyto
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výrobky se mezi návštěvníky zvyšuje a regionální produkty lze využít jako další možnou
formu propagace území.
Definovaný cíl
Cílem je zkvalitnění nabídky a její rozšíření o regionální produkty (výrobky) a produkty CR,
zejména o produkty CR pro mimosezónní období. Dále je nutné podporovat tvorbu nových
produktů pro všechny druhy CR. Při tvorbě programových nabídek a produktů zaměřených
dbát na jejich zachování a ochranu.

ez
í

na poznání a zprostředkování kulturního dědictví a přírodního bohatství je nutné důsledně
Pro naplnění těchto cílů se zaměříme především na následující opatření/aktivity:
Podpora standardizace služeb dle celostátních kritérií na regionální úrovni

•

Podpora aktivit směřujících k certifikaci kvality služeb ve všech oblastech cestovního

po
m

•

ruchu
•

Iniciace vzniku pracovní skupiny (zapojení různých subjektů CR), která vytipuje,
připraví a bude vytvářet produkty CR Kladského pomezí

•

Podpora tvorby místních produktů CR s důrazem na produkty pro mimosezónní
období

Podpora tvorby programů v oblasti venkovské turistiky, agroturistiky

•

Propagace a podpora regionálních výrobků

•

Podpora a rozvoj kulturních tradic a akcí, které mohou přispět k podpoře rozvoje CR

•

Rozšíření nabídky sezónních i mimosezónních služeb (např. průvodcovská služba,

ad
s

ké

•

speciální programové nabídky pro určité cílové skupiny, vícedenní programy,
zážitkové balíčky)

Koordinace poskytování služeb cestovního ruchu v rámci celého TVÚ

•

Propagace a podpora regionálních výrobků

•

Průvodcovská služba – její zřízení a provozování

•

Speciální programové nabídky pro určité cílové skupiny (senioři, rodiny s dětmi)

•

Tvorba programů (třídenní programy, týdenní programy)

•

Propagace a podpora tradičních pravidelně se opakujících akcí /kulturní,

Kl

•

společenské, sportovní apod./, které mohou přispět k rozvoji CR, zvýšení
návštěvnosti TVÚ
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•

Tvorba balíčků CR, ve kterých budou zapojeny tradiční významné akce KP

•

Podpora vydávání tiskovin (využití grafického manuálu a loga KP, formální úroveň i
úroveň obsahová)
4.4.4

Lidské zdroje

Popis výchozí situace

ez
í

Cestovní ruch má již dnes významné postavení v ekonomice Kladského pomezí. Význam

lidských zdrojů, jakožto „produkčního“ faktoru, podstatně ovlivňujícího celkový výkon
sektoru, však není doposud dostatečně doceněn.

po
m

Výsledky provedených analýz a průzkumů prokázaly v této oblasti celou řadu problémů.

V příhraničních oblastech Kladského pomezí často chybí kvalifikované pracovní síly, a to
jak v gastronomii, tak v ubytovacích zařízeních. Dále je nedostatek lidí s nejméně
středoškolským vzděláním a potřebnými jazykovými znalostmi pro oblast řízení a
organizace, marketingu, informačního servisu, služeb. V řadě zařízení, poskytujících
služby návštěvníkům CR, neodpovídá kvalita obsluhy deklarovanému standardu
příslušného zařízení.

ké

V důsledku nižšího mzdového ohodnocení a časové náročnosti práce ve službách
představuje vážné riziko i pokračující odliv pracovních sil z tohoto odvětví.
Mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách existuje v některých profesích
nerovnováha. Dosud chybí systém cílené přípravy lidských zdrojů, vycházející z

ad
s

kvalifikovaného prognózování potřeb tohoto odvětví a založený na systematické
spolupráci na trhu práce mezi vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli, úřady práce a

dalšími subjekty.

Kl

Definovaný cíl

V rámci strategie rozvoje CR je nutné usilovat o vytvoření systému cílené přípravy lidských
zdrojů pro sektor cestovního ruchu. V tomto kontextu budou podporovány aktivity a
iniciativy, které povedou k účinnější spolupráci zúčastněných subjektů na trhu práce s
cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou a průběžně uspokojovat potřebu u

klíčových profesí ve službách CR. Dále je nutné usilovat o celkové zvýšení úrovně kvalifikace
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a odbornosti a celoživotní vzdělávání, jak řídících pracovníků, tak zaměstnanců a
personálu působících ve službách a zařízeních CR.
Pro naplnění těchto cílů se zaměříme především na následující aktivity:
•

Podpora aktivit zaměřených na zvyšování odbornosti a kvalifikace lidských zdrojů v
oblasti CR

•

Podpora zavádění systému celoživotního vzdělávání a rekvalifikací lidských zdrojů v
oblasti cestovního ruchu
Podpora poradenství pro podnikatele v CR

•

Studijní cesty pro pracovníky CR

•

Vytipování vhodného subjektu v KP nebo podpora vzniku nového a navázání

4.4.5

po
m

spolupráce na přípravě vzdělávání v oblasti CR

ez
í

•

Marketing, informační servis

Popis výchozí situace

Kladské pomezí je turistickou oblastí s výraznou vlastní identitou. Tato skutečnost je
dobrým základem pro úspěšný marketing. V oblasti marketingu došlo v 90. letech k řadě

ké

pozitivních změn. Do marketingových aktivit se úspěšně zapojily vedle turistických
atraktivit především městské úřady, které kromě tisku propagačních materiálů
zajišťovaly účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu. Tato oblast se postupně

ad
s

stále více profesionalizuje a podle konkrétních místních podmínek specializuje, a to jak
do forem CR, tak zaměřením na trhy a cílové skupiny.
Situace v oblasti marketingu je však také nepříznivě ovlivněna tím, že v Kladském
pomezí chybí účinná destinační koordinace a management cestovního ruchu. Analýzy
prokázaly, že mezi hlavní problémy patří neexistence systému jednotné propagace

Kl

v rámci celého KP a cíleného destinačního marketingu. Důsledkem současné situace je
často nižší účinnost marketingových opatření, způsobená roztříštěností a nízkou
koordinovaností aktivit a často i jejich duplicitou. Situace se během posledních let stále
zlepšuje, je však potřeba vysvětlit jednotlivým aktérům CR, jak důležitá je společná
propagace a jednotné vystupování při prezentaci destinace jako celku.
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V tomto smyslu tedy v oblasti chybí jednotná informační a marketingová politika. V řadě
míst je vážným problémem i absence spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
přípravě a realizaci marketingových opatření.
Zároveň došlo i k výraznému zlepšení v informovanosti návštěvníků, a to na území
celého oblasti. S podporou měst i podnikatelů se postupně vytvořila základní struktura
informačních center, která se dále rozrůstá. Činnost informačních center se na mnoha
místech rovněž profesionalizuje a nabídka jejich služeb se postupně rozšiřuje. Tuto síť v

ez
í

turisticky exponovaných lokalitách často doplňují i informační střediska provozovaná

vlastníky ubytovacích zařízení a nově vzniklé informační body. Některá informační
centra připravují vlastní programové nabídky a spolupracují s cestovními kancelářemi

po
m

na přípravě produktů. Úkolem však zůstává vytvoření funkčního oblastního

informačního systému, včetně propojení již existujících informačních center a dále
zlepšení vybavenosti center s možností přístupu k moderním technologiím. Velké
rezervy existují ve využití mezinárodního trhu cestovního ruchu prostřednictvím užší
spolupráce a koordinace v rámci společného přeshraničního marketingu se sousedními
regiony v Polsku.

ké

Definovaný cíl

Na základě partnerství a oblastní koordinace podpořit vytvoření a rozvoj oblastních
systémů pro marketing a informačního servisu pro návštěvníky, vycházejících z jednotné

ad
s

informační a marketingové politiky pro oblast Kladské pomezí.
Pro naplnění těchto cílů se zaměříme především na následující opatření/aktivity:
•

Podpora směřující k maximálnímu využití jednotného designu jako turistické značky

pro oblast Kladské pomezí
Účast na veletrzích CR

•

Zajištění vlastního prezentačního stánku, který je možné využít na veletrzích a

Kl

•

různých kulturních a sportovních akcích

•

Podpora

oblastních

marketingových

aktivit

zaměřených

na

návštěvníky,

touroperátory i obyvatele oblasti

•

Podpora a koordinace aktivit směřujících k vzniku jednotného informačního systému
Kladského pomezí v návaznosti na celostátní systém

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ PRO OBDOBÍ 2011/2015

106

•

Podpora činnosti turistických informačních center a procesu jejich integrace do
společného informačního systému

•

Podpora aktivit směřujících k rozložení aktivit CR a návštěvnosti KP do celého roku

•

Zajištění pravidelné informovanosti místních obyvatel (přínosy CR a jeho význam
pro obyvatele Kladského pomezí – minimalizace negativního postoje k CR

•

Určení základních marketingových pilířů Kladského pomezí

•

Stanovení priorit pro prezentaci Kladského pomezí (území pro CR s důrazem na

ez
í

zachování kvalitního životního prostředí a zároveň území pro podnikání i investice)
•

Podpora rozšíření počtu míst a dalších zdrojů pro získávání informací o TVÚ

•

Propagace pravidelně se opakujících tradičních akcí, které jsou jedinečné a konají se

Kl

ad
s

ké

po
m

v průběhu celého roku, a které mohou zvýšit návštěvnost KP
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5

ČÁST: IMPLEMENTACE STRATEGIE, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

5.1

IMPLEMENTACE STRATEGIE

Základním impulsem pro zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu na území
Kladského pomezí bylo vědomí potřeby dokumentu, který by zmapoval stávající situaci
cestovního ruchu.
Dokument plní následující funkce:

ez
í

a určil pravidla, která budou dodržována při dalším rozvoji oblasti nejen z pohledu

po
m

A. Operační – implementace strategie povede k „aktivizaci“ aktérů cestovního ruchu,

samosprávy, podnikatelského sektoru, neziskových organizací a dalších subjektů, s cílem
dosažení maximálního efektu ze spolupráce těchto subjektů při realizaci projektů
cestovního ruchu.

B. Strategickou – jako dokument, který by v rámci schvalování koncepcí rozvoje oblasti
měli projednat všichni členové Svazu cestovního ruchu Branka. Schválený dokument by
pak pro následující období měl sloužit jako základní podklad pro definování priorit a

ké

směrů podpory pro oblast cestovního ruchu. Implementace strategie by měla být
založena na širokém konsensu všech aktérů cestovního ruchu.
Pro další práce se zpracovanou Strategií doporučuje zpracovatelský tým uspořádat

ad
s

přibližně dvakrát ročně setkání pracovní skupiny s cílem zhodnotit realizaci Strategie,
dílčí úpravy a doporučení pro další práci s dokumentem. Kromě těchto setkání je
navrhováno, aby se partnerská pracovní skupina scházela dle aktuálních možností vždy
k vyřešení neodkladných potřeb a problémů.
Pro operativní plnění úkolů, řízení a koordinaci cestovního ruchu navrhuje zpracovatel

Kl

ustavit užší odborné skupiny složené ze všech vhodných subjektů, které by podléhaly
výše uvedené pracovní skupině. Tyto skupiny by měly řešit jednotlivé konkrétní úkoly
na poli CR, aktuálně zejména prověření a navržení vhodné právní formy, organizační
struktury, věcného zaměření, startovních podmínek a podmínek pro zajištění
provozního chodu a financování servisní regionální organizace cestovního ruchu. Dalším
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navrhovaným úkolem těchto odborných skupin je zpracování návrhu pro vznik
destinačního fondu pro rozvoj CR.
Zpracovatelé strategie zjistili, že největším problémem, který brání úspěšnějšímu rozvoji
cestovnímu ruchu v oblasti Kladského pomezí, je nízká úroveň koordinace a řízení
aktivit cestovního ruchu na úrovni celé oblasti. Tato skutečnost je odrazem doposud
málo rozvinutého partnerství, které by bylo založeno na aktivní a cílené spolupráci
veřejného a soukromého sektoru, a na zapojení případně dalších subjektů do

ez
í

regionálního managementu cestovního ruchu. Absence manažerské a servisní destinační
struktury tak nepříznivě ovlivňuje efektivnost fungování celého sektoru ‐ účinnost

marketingu, tvorbu turistických, kvalitu služeb a servisu pro hosty, nabídku a kvalitu

po
m

pracovních sil.

V České republice zatím neupravuje žádný zákon formu organizace a systém řízení
cestovního ruchu na místní ani regionální úrovni. Tato skutečnost by však neměla bránit
iniciativě zaměřené na zlepšení této situace. Jejím cílem by měla být především podpora
aktivit směřujících ke vzniku široce založeného partnerství pro rozvoj cestovního ruchu
v Kladském pomezí, a k navržení a vytvoření systému pro koordinaci a management
cestovního ruchu v oblasti, včetně založení účinné servisní struktury s oblastní

ké

působností, která se bude zabývat zejména těmito úkoly:

• marketingem pro celou oblast (tvorba image prospektů, katalogů, účast na
veletrzích a nabídkových akcích, včetně průzkumu trhu, analýzou vývoje

ad
s

poptávky, sledováním vývojových trendů, soustavnou podporou inovace
nabídky)

• zajištěním komplexního servisu a vytvořením systému péče o návštěvníky
(informační servis, jednotný informační systém v regionu kompatibilní s
národním systémem, organizace zprostředkovatelských služeb, sestavováním

Kl

regionálního programového kalendáře)

• public relation (PR ‐ práce s veřejností, spolupráce s tiskem a médii všeobecně)
• poradenskou činností pro členy sdružení (obce i podnikatele) i další zájemce
z řad CR

• kontakty s domácími a zahraničními partnery, přeshraniční koordinací,
mezinárodní spoluprácí
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• působením v oblasti stanovování principů společné cenové politiky, v oblasti
tvorby standardů a certifikátů kvality,….
• statistika, dokumentace, archivace
5.2

REALIZACE STRATEGIE

5.2.1

Akční plán

ez
í

Akční plán na rok 2012 vznikl v druhé polovině roku 2011 v pracovní skupině.
Zpracovatelský tým původně navrhl jako Akční plán skupiny opatření, aktivit a

projektových úkolů (mimo projektové úkoly je obsaženo ve výše uvedené kapitole 4.5

po
m

strategické části dokumentu). Vzhledem k potřebě zmapování a shromáždění

projektových návrhů od širokého spektra subjektů (členové Branky, obce, poskytovatelé
služeb a další subjekty působící v CR) a časové náročnosti této aktivity nebylo možné
popsat pro nejbližší období způsob výběru vhodných projektových záměrů, jejich
realizace a možnosti jejich financování (stanovení vhodných zdrojů, grantových schémat
apod.).

Pro potřeby zpracování Akčního plánu byl z kapitoly 4.5 proveden výběr neodkladných

ké

aktivit, které je třeba přednostně realizovat v časovém horizontu 1,5 roku (do března
2013, tj. po dobu realizace projektu ROP „Kladské pomezí – Krajina příběhů“).
Z uvedených skutečností vychází Akční plán programu, za jehož základ lze považovat

ad
s

následující doporučená témata projektů, která byla navržena zpracovatelským týmem:
 Semináře a další formy vzdělávání zaměřené na rozšíření informovanosti a
zlepšení celkové úrovně komunikace v TO ‐ mezi podnikateli, vzdělávacími
institucemi, státní správou a samosprávou a dále seminářů zaměřených na
předání informací a zkušeností s propagací,

Kl

 údržba lyžařských běžeckých stop,
 údržba značení a obnova pěších turistických tras a související infrastruktury
(informační panely, odpočívadla, mapy….),

 údržba a značení cyklistických tras a související infrastruktury,

 zajištění provozu cyklobusů a skibusů,
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 jednotný turistický navigační systém – terénní informační mapy, směrovky
k památkám,
 turistický informační systém – propojení informačních center přes internet,
základ pro vybudování rezervačního systému,
 certifikační soutěž o nejlepší stravovací zařízení se zaměřením na tradiční
regionální gastronomické produkty,
 certifikační soutěž o nejlepší ubytovací zařízení podle jednotlivých kategorií,

ez
í

 semináře pro zaměstnance v CR zaměřené na odborné profesní vzdělávání –
stravovací, ubytovací zařízení, informační centra, cestovní kanceláře ad.,
 marketingová a investiční podpora tradičních regionálních výrobků,
jednotného loga,

po
m

 maximální uplatňování jednotné prezentace Kladského pomezí s využitím
 mobilní expozice Kladského pomezí pro výstavy a veletrhy CR,
 prezentační DVD Kladského pomezí,

 neustálá aktualizace webové prezentace Kladského pomezí s turistickým
zaměřením,

 jednotný prezentační materiál TVÚ – skládanka, brožura, reprezentativní

ké

publikace, encyklopedie,

 podpora PR cestovního ruchu zaměřená na jednotlivé cílové skupiny návštěvníků
(rodiny s dětmi – pohádkové postavičky Kladského pomezí, senioři, aktivní

ad
s

sportovci ad.),

 pravidelně aktualizovaný katalog zařízení CR v Kladském pomezí,
 aktivity PR destinační organizace CR,
 vydávání turistických map Kladského pomezí – např. cykloatlas, cyklistický

Kl

průvodce po Kladském pomezí.

5.2.2

KLADSKÉ POMEZÍ, o.p.s. a destinační fond cestovního ruchu

Jako jedna z největších slabin rozvoje Branky o.p.s. jako společnosti pro destinační
management se podle SWOT analýzy jeví nedořešená dvojkolejnost jejího řízení.
BRANKA, o.p.s. plní v současné době funkci servisní organizace pro Svaz cestovního
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ruchu Branka a její členy, což ale působí navenek velmi komplikovaně. Zároveň se zde
objevuje i nejasnost v názvu, kdy řada lidí tyto dvě organizace považuje za jednu. Vše se
ještě více komplikuje pojmenováním turistické oblasti, pro kterou BRANKA, o.p.s.
vykonává funkci společnosti pro destinační management.
Jako nejjednodušší se v tuto chvíli jeví přejmenování BRANKY, o.p.s. na KLADSKÉ
POMEZÍ, o.p.s. Svaz cestovního ruchu Branka by časem zanikl a nahradil by ho
destinační fond nebo jiný příspěvkový systém. Vzhledem k tomu, že členské příspěvky

ez
í

členů Svazu cestovního ruchu Branka jsou důležitou součástí financování BRANKA,
o.p.s., je potřeba řádně ošetřit budoucí systém financování organizace.

Vzhledem ke složitosti této problematiky a na základě doporučení valné hromady Svazu

po
m

cestovního ruchu Branka zjednodušit vztahy mezi Svazem cestovního ruchu Branka a
BRANKA, o.p.s. a zjednodušit tak i financování destinační společnosti pro Kladské
pomezí, nechal ředitel BRANKY, o.p.s. zpracovat právní analýzu stávajícího stavu a návrh

na reorganizaci a sloučení těchto dvou organizací. Závěr dokumentu, který zpracoval
Mgr. Petr Mikeš, advokát Advokátní kanceláře Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři
s.r.o., je následující: „S ohledem na podmínky dotačních titulů a nemožnost sloučení
Branky a Svazu do jednoho nástupnického subjektu, je třeba v případě zájmu o

ké

zachování pouze jednoho subjektu zrušit Svaz. K tomu, aby se stala Branka společností
blížící se členskému principu, navrhuji jednak, aby se nejvýznamnější stálí členové Svazu
stali zakladateli Branky a ostatní členové Svazu se stali orgány poradního výboru

ad
s

Branky, který by byl oprávněn navrhovat členy dozorčí a správní rady ke jmenování či
volbě zakladatelů.“

Vzhledem k předchozím zkušenostem a doporučení advokátů navrhují zpracovatelé řídit
se příkladem struktury organizace České Švýcarsko o.p.s. nebo jiné podobné organizace.
Realizace strategie a naplňování jejich cílů předpokládá vícezdrojový systém financování

Kl

(zdroje EU, státní, krajské, obecní a soukromé), v němž důležitou roli bude hrát založení
destinačního fondu cestovního ruchu na podporu destinační společnosti, kterou by
měla být BRANKA, o.p.s. nebo její nástupnická organizace a jejich projektů CR.

Vypracování mechanismu fondu bude úkolem pro skupinu odborníků.
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SCHEMATICKÁ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY CR V KLADSKÉM POMEZÍ

Česká centrála
cestovního ruchu ‐
CzechTourism

Turistický region
Královéhradecký
kraj

Krajský úřad
Královéhradeckého
kraje

ATIC
Profesní asociace CR

ez
í

Ministerstva vlády ČR
MMR

Euroregion Glacensis

po
m

5.3

ké

Společnost pro
destinační
management
(BRANKA, o.p.s.)

Kl

ad
s

Obce, místní
samosprávy, NNO

TIC
(obecní a soukromá)

Ostatní subjekty CR

Podnikatelé
v cestovním ruchu
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5.4

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu na území Kladského pomezí vychází z
vědomí potřeby dokumentu, který by zmapoval stávající situaci a určil pravidla, která
budou dodržována při dalším rozvoji oblasti, nejen z pohledu cestovního ruchu.
Zpracování strategie podpořila členská základna Svazu cestovního ruchu Branka.
Dokument vznikal v období březen až prosinec 2011 a měl by se stát základním

ez
í

programovým dokumentem v oblasti cestovního ruchu. Jako určitý návod k činnosti a
aktivizaci by měl sloužit i všem členům Svazu i ostatním obcím, městům a

mikroregionům, podnikatelským subjektům, státní správě i neziskovým organizacím

po
m

působícím v Kladském pomezí. Pro tyto aktéry by se měl stát vodítkem k nalezení
základních rozvojových směrů, trendů a aktivit v cestovním ruchu Kladského pomezí.

Dokument bude prezentován v tištěné podobě i na internetových stránkách Kladského
pomezí a rozšiřován prostřednictvím CD‐romu.
5.4.1

Závěry ke strategii jako celku

Strategie rozvoje cestovního ruchu Kladského pomezí je střednědobý programový

ké

dokument vypracovaný pro období 2011 – 2015. Předpokladem její úspěšné
implementace je mj. schválení Strategie členskou základnou Svazu cestovního ruchu
Branka, vyčlenění finančních prostředků na realizaci Akčního plánu CR a založení

ad
s

destinačního fondu rozvoje CR z rozpočtu BRANKY, o.p.s.
Implementace Strategie by měla být každoročně vyhodnocována zadavateli a pracovní

skupinou, jejíž ustavení je navrženo v aktivitách Strategie. Činnost této pracovní skupiny
by byla odrazem širokého regionálního partnerství, nezbytného pro další rozvoj
cestovního ruchu v oblasti a založení účinné oblastní spolupráce všech aktérů CR. V

Kl

závěru každého roku by měl být aktualizován Akční plán, případně navrženo nové
zaměření schémat destinačního fondu rozvoje CR na příští kalendářní rok nebo delší
časové období.
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5.4.2

Závěry k jednotlivým prioritám strategie

Na základě vzájemné dohody všech organizačních struktur Strategie, kterými byli
zadavatel, pracovní skupina a zpracovatelský tým, byly určeny tyto hlavní krátkodobé
úkoly v jednotlivých prioritních oblastech Strategie:
Organizace a regionální management cestovního ruchu
 založení oblastního partnerství v cestovním ruchu

ez
í

 reorganizace destinační organizace cestovního ruchu

 schválení Strategie a Akčního plánu rozvoje CR členskou základnou Svazu
cestovního ruchu Branka

Infrastruktura CR

po
m

 založení destinačního fondu rozvoje CR

 budování a údržba drobné turistické infrastruktury (značení a mobiliář cyklotras,
lyžařských běžeckých tras, tras pro pěší a jízdu na koních, vybavenost parkovišť,
budování naučných stezek apod.)

 budování a obnova terénních informačních a naváděcích systémů, informačních

ké

map, navigačních systémů k památkám a infocentrům, jednotné přehledné
dopravní značení

ad
s

 výstavba a modernizace infrastruktury pro volný čas nezávislé na počasí
Produkty a služby

 využití tradičních akcí a atraktivit pro zvýšenou návštěvnost a prodloužení
sezóny (tematické festivaly, přírodní a kulturní památky, tradice apod.)

 tvorba nových produktů CR spojených s kulturními, přírodními a technickými

Kl

památkami v oblasti, s venkovskou turistikou a agroturistikou

 zavedení a sledování celostátních standardů kvality služeb v CR, včetně zavedení
oblastní certifikační značky pro kvalitu služeb v cestovním ruchu
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Lidské zdroje
 podpora profesního a jazykového vzdělávání stávajících zaměstnanců ve službách
CR
 podpora vzdělávání v CR pro budoucí pracovníky (spolupráce se vzdělávacími
subjekty)
 podpora školení a kurzů pro podnikatele v CR

Marketing a informační servis

ez
í

 podpora a uplatnění systému celoživotního vzdělávání v CR

 propagace loga Kladské pomezí a zavedení značky regionální produkt Kladské

po
m

pomezí, zpracování marketingové strategie Kladského pomezí

 jednotná prezentace Kladského pomezí na výstavách a veletrzích CR
 jednotná tisková propagace celé turistické oblasti včetně Broumovska – image
brožura, tematicky zaměřené skládanky, turistické noviny, manuál CR pro
průvodce, promo‐leták na každou postel ubytovacích zařízení
 další doplnění a zkvalitnění webové prezentace Kladského pomezí a zároveň
vytvoření internetového informačního a rezervačního systému, provázaného na

ké

stávající internetové stránky subjektů CR, obcí, měst oblasti

 propojení turistických informačních center, hotelů a dalších zařízení CR

ad
s

jednotným informačním systémem

Zejména těmito tématy by se měly zabývat jednotlivé projekty Akčního plánu zhruba ve
dvou nejbližších letech. K naplnění navržených cílů a opatření této Strategie je pak nutné
dosáhnout dlouhodobého a širokého konsensu všech aktérů CR na bázi oblastní i

Kl

regionální spolupráce v cestovním ruchu.
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6

SEZNAM PŘÍLOH
• Akční plán TO KP leden 2012 ‐ 2013
• Dotazník pro návštěvníky KP
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m
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• Dotazník pro subjekty působící v CR v KP
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AKČNÍ PLÁN TURISTICKÉ OBLASTI KLADSKÉ POMEZÍ
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PRO OBDOBÍ LEDEN 2012 – BŘEZEN 2013

Pracovní skupina: Jana Rutarová, Martina Tauchmanová, Květa Ležovičová, Markéta
Machová, Markéta Venclová, Lenka Lembejová, Daniel Denygr
Zpracováno v listopadu 2011 pro BRANKU, o.p.s. v rámci projektu
„KLADSKÉ POMEZÍ  Krajina příběhů“ (ROP  reg. č. CZ.1.13/3.2.00/14.00842).
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Naplňování „Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Kladské pomezí pro
období 2011‐2015“ (dále jen Strategie) se děje přes realizaci Akčních plánů, které jsou
zpracovávány na kratší období. Pracovní skupina, která spolupracuje na realizaci
projektu „KLADSKÉ POMEZÍ ‐ Krajina příběhů“, navrhuje tento Akční plán, který je
přílohou zpracované Strategie a vychází z jejich závěrů a doporučení.
Realizace jednotlivých aktivit Akčního plánu bude ukazatelem naplňování celé Strategie
a zároveň úroveň jeho plnění bude indikátorem pro hodnocení a kontrolu činnosti

ez
í

BRANKY, o.p.s..

Akční plán je zpracován pro období leden 2012 – březen 2013, tj. pro dobu trvání

po
m

projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“ (ROP, reg. č. CZ.1.13/3.2.00/14.00842).

Na základě vzájemné dohody všech organizačních struktur Strategie, kterými byli
zadavatel, pracovní skupina a zpracovatelský tým, byly pracovní skupinou určeny tyto
hlavní krátkodobé úkoly v jednotlivých prioritních oblastech Strategie:

ké

Priorita: Organizace a regionální management cestovního ruchu
 změna názvu společnosti z BRANKA, o.p.s. na KLADSKÉ POMEZÍ, o.p.s.
zodpovídá: ředitel o.p.s., na základě rozhodnutí Správní rady o.p.s.

ad
s

zdroje financování: bez finančních nároků
termín: červen 2012

 úprava stanov Svazu cestovního ruchu Branka tak, aby zůstal pouze
formální organizací, která na základě smlouvy získané finanční prostředky

Kl

poskytuje na rozvoj cestovního ruchu v Kladském pomezí prostřednictvím
destinačního managmentu, který vykonává BRANKA, o.p.s./KLADSKÉ
POMEZÍ, o.p.s.

(zachování Svazu je zatím nutné kvůli udržení stávajících členů a poskytování jejich

příspěvků)
zodpovídá: ředitel o.p.s., na základě rozhodnutí Představenstva Svazu CR
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zdroje financování: bez finančních nároků
termín: červen 2012
 založení Destinačního fondu KLADSKÉHO POMEZÍ, o.p.s.
(v budoucnu by měl nahradit funkci Svazu cestovního ruchu; stávající členové Svazu
by se stali přispěvovateli fondu, mimo jiné to přinese i výhodu v tom, že příspěvky do
fondu jsou daňově uznatelnými náklady; postupným zrušením Svazu dojde

ez
í

k odstranění dvojkolejnosti řízení, což se ukázalo jako jeden z největších problémů
podle SWOT analýzy organizace cestovního ruchu v Kladském pomezí)
zodpovídá: ředitel o.p.s. na základě rozhodnutí Správní rady o.p.s.
termín: prosinec 2012

po
m

zdroje financování: bez finančních nároků

 zvýšit rozpočet pro financování činnosti společnosti

(zvýšit členské příspěvky stávajícím členům Svazu nebo, a to lépe  získávat nové
přispěvovatelečleny, začít poskytovat za úhradu vlastní služby – např. poradenství,
řízení projektů v CR, …)

ké

zodpovídá: ředitel o. p. s. a Představenstvo Svazu CR
zdroje financování: bez finančních nároků

ad
s

termín pro realizaci: průběžně

 spolupráce s městy a subjekty cestovního ruchu při plánování projektů
cestovního ruchu

(spolupráce konzultačními a poradenskými službami a možnost získat přehled nad
plánovanými projekty v území TO KP, možnost ovlivňovat kvalitu a potřebnost

Kl

těchto projektů)

zodpovídá: BRANKA, o. p. s.

zdroje financování: bez finančních nároků
termín pro realizaci: průběžně
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 najít vhodnou incomingovou cestovní kancelář a cestovní agenturu, které
by pro BRANKU, o.p.s./KLADSKÉ POMEZÍ, o.p.s. nabízely a prodávaly
turistické produkty a balíčky týkající se oblasti Kladského pomezí
(prodej turistických produktů a balíčků jako jedna z možných součástí financování
činnosti destinačního managementu v budoucnu)
zodpovídá: BRANKA, o.p.s.
termín: duben 2012


ez
í

zdroje financování: bez finančních nároků

oživení partnerství a navázání spolupráce s organizacemi a institucemi

po
m

cestovního ruchu v Polsku

(se srovnatelnou organizací jako je BRANKA, o.p.s.)
zodpovídá: BRANKA, o.p.s.

zdroje financování: bez finančních nároků
termín: květen 2012

 uzavření smluv s provozovateli TIC, které budou upravovat pravidla

ké

spolupráce s BRANKOU, o.p.s. (např. aktualizace webových stránek
Kladského pomezí a spolupráce na tvorbě www)
zodpovídá: ředitel o. p. s.

ad
s

zdroje financování: bez finančních nároků/odměna pro TIC podle odvedené práce
podle předchozí dohody
termín: únor 2012

 ustanovení pracovních skupin, ve kterých by byli zastoupeni jednotliví

Kl

členové řídících a kontrolních orgánů BRANKA, o.p.s.

(podle řešených témat – redakční rada, podnikatelská rada, ediční rada, …)
zodpovídá: BRANKA, o.p.s., Správní rada o.p.s., Svaz CR
zdroje financování: podle dohody
termín: červen 2012
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Priorita: Infrastruktura CR
 zmapovat stávající drobnou turistickou infrastrukturu v celém KP
(za spolupráce s TIC a členy Svazu; např. počty a grafika informačních tabulí,
směrovek, map, odpočívadel, …)
zodpovídá: BRANKA, o.p.s. ve spolupráci s TIC KP
zdroje financování: bez finančních nároků

ez
í

termín: říjen 2012
 budování a údržba drobné turistické infrastruktury

(primárně značení a mobiliář lyžařských běžeckých tras, podle dalších možností i
apod.)

po
m

cyklotras, tras pro pěší a jízdu na koních, naučných stezek, vybavenost parkovišť
zodpovídá: BRANKA, o.p.s., KČT, vedoucí projektu „Lyžařské běžecké trasy“
zdroje financování: Fond mikroprojektů – Euroregion Glacensis (projekt lyžařské
běžecké trasy)
termín: listopad 2012

ké

 projekt Rozhledny – hledat vhodné finanční zdroje k realizaci projektu
zodpovídá: ředitel o.p.s., Správní rada o.p.s.
zdroje financování: hledat vhodné finanční zdroje

ad
s

termín: průběžně

Priorita: Podpora aktivit CR  produkty a služby
 udržet kvalitu a rozsah stávajících služeb – cyklobusy, skibusy

Kl

zodpovídá: BRANKA, o.p.s., dopravce
zdroje financování: Dohoda o provedení práce (DPP) v rámci projektu ROP
termín: srpen 2012

 sestavení metodiky certifikace ubytovacích a stravovacích služeb
(…Kladské pomezí doporučuje…)
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zodpovídá: pracovní skupina ROP
zdroje financování: DPP v rámci projektu ROP
termín: srpen 2012
 příprava na získání značky Regionální produkt Kladského pomezí
zodpovídá: pracovní skupina ROP
zdroje financování: DPP v rámci projektu ROP

ez
í

termín: srpen 2012

 zmapování stávajících turistických produktů, jejich aktualizace a nabídnutí

po
m

k prodeji
zodpovídá: komise podnikatelů

zdroje financování: DPP v rámci projektu ROP
termín: srpen 2012

 využití tradičních akcí a atraktivit pro zvýšení návštěvnosti a prodloužení
sezóny – začlenění do turistických produktů

ké

(tematické festivaly, přírodní a kulturní památky, tradice apod.)
zodpovídá: komise podnikatelů, TIC

zdroje financování: bez finančních nároků

ad
s

termín: průběžně

Priorita: Lidské zdroje

 podpora profesního a jazykového vzdělávání stávajících zaměstnanců ve

Kl

službách CR (2 školení – MS Office, Zoner,…)

zodpovídá: pracovní skupina ROP
zdroje financování: v rámci projektu ROP
termín: 2x ročně ‐ 2012

 spolupráce se vzdělávacími institucemi v KP
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zodpovídá: BRANKA o.p.s.
zdroje financování: bez finančních nároků
termín: průběžně
 maximálně využívat nabídky vzdělávacích kurzů k zvýšení profesionality
pracovníků BRANKY, o.p.s.
zodpovídá: BRANKA, o.p.s.
zdroje financování: bez finančních nároků

po
m

termín: průběžně

ez
í

(min. 2 x do roka účast na vzdělávacích akcích zaměřených na CR)

 podpora školení a kurzů pro podnikatele v CR (1 konference)
zodpovídá: pracovní skupina ROP

zdroje financování: konference v rámci projektu ROP
termín: min, 1x ročně (2012, 2013)

 podpora a uplatnění systému celoživotního vzdělávání v CR

ké

(zmapovat možnosti elearningu a propagovat ho mezi subjekty CR)
zodpovídá: BRANKA, o.p.s.

zdroje financování: bez finančních nároků

ad
s

termín: průběžně

Priorita: Marketing a informační servis
 propagace loga Kladské pomezí a příprava na zavedení značky regionální

Kl

produkt Kladské pomezí
(např. zmapovat, zda jsou všude samolepky, popř. je doplnit)

zodpovídá: BRANKA, o.p.s. ve spolupráci se členy, TIC a dalšími subjekty v území
zdroje financování: bez finančních nároků/v rámci projektu ROP/rozpočet
BRANKA, o.p.s.
termín: průběžně
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 zpracování

marketingové

strategie

Kladského

pomezí

(spolupráce

s odborníkem)
zodpovídá: externí dodavatel ve spolupráci s BRANKOU, o.p.s., pracovní skupinou
ROP, komise podnikatelů
zdroje financování: v rámci rozpočtu projektu ROP
termín: září 2012

ez
í

 jednotná prezentace Kladského pomezí na výstavách a veletrzích CR
zodpovídá: BRANKA, o. p. s. ve spolupráci se členy, TIC

zdroje financování: rozpočet BRANKA, o.p.s. + rozpočet projektu ROP

po
m

termín: průběžně

 marketingová podpora turistických produktů

zodpovídá: BRANKA, o.p.s. ve spolupráci se členy, TIC a dalšími subjekty v území
zdroje financování: rozpočet BRANKA, o.p.s.
termín: průběžně

ké

 jednotná tisková propagace celé turistické oblasti Kladského pomezí –
image brožura, tematicky zaměřené skládanky, turistické noviny, manuál
CR pro průvodce, promoleták na každou postel ubytovacích zařízení

ad
s

(dodržování Edičního plánu)

zodpovídá: BRANKA, o. p. s. ve spolupráci se členy, TIC a dalšími subjekty v území
zdroje financování: rozpočet projektu ROP/rozpočet BRANKA, o.p.s.
termín: průběžně

Kl

 další doplnění a zkvalitnění webové prezentace Kladského pomezí
(plnění jazykových mutací, překlady textů Toulek KP, spolupráce s TIC…)
zodpovídá: BRANKA, o.p.s., pracovní skupina KP na webu a sociálních sítích

zdroje financování: hledat vhodné finanční zdroje mimo vlastní rozpočetu
termín: listopad 2012
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 oslovit členy Svazu a pracovníky TIC s žádostí o pravidelné připomínkovaní
webových stránek KP
(jednou za čtvrt roku poslat mail s žádostí o připomínky)
zodpovídá: BRANKA, o. p. s.
zdroje financování: bez finanční náročnosti
termín: čtvrtletně

na co bude na tomto profilu reagovat

ez
í

 založit Kladskému pomezí profil na Facebooku a dohodnout pravidla, kdo
zodpovídá: BRANKA, o.p.s., pracovní skupina KP na webu a sociálních sítích

Kl

ad
s

ké

termín: průběžně

po
m

zdroje financování: bez finanční náročnosti

Příloha 2: Dotazník pro návštěvníky Kladského pomezí

DOTAZNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKY KLADSKÉHO POMEZÍ
Vážení návštěvníci Kladského pomezí, věnujte, prosím, čas vyplnění následujícího dotazníku. Vaše hodnocení je pro nás
důležité, pomáhá nám při zlepšování kvality služeb a zároveň slouží jako zdroj informací při aktualizaci a zpracování
strategických a rozvojových dokumentů, které zpracovává společnost BRANKA, o.p.s. zajišťující koordinaci cestovního ruchu v
Kladském pomezí.
Za vyplnění dotazníku Vám předem děkujeme.

Jak jste se o Kladském pomezí dozvěděli?
www.kladskepomezi.cz
jiné internetové stránky:
doporučení přátel
média (rádio, TV, tisk)
veletrh cestovního ruchu
jiné:

2.

Kolik dní plánujete strávit v Kladském pomezí?
1 den
2 dny
3‐7 dní
více než týden

3.

Pokolikáté jste na návštěvě v Kladském pomezí?
poprvé
podruhé
vícekrát

4.

S kým jste přijeli do Kladského pomezí?
sám/sama
s přáteli
s partnerem
s rodinou (rodiče s dětmi)

5.

Jaký dopravní prostředek jste využili pro dopravu do regionu?
automobil, motocykl
autobus
vlak
kolo
jiné:

6.

Jaký druh ubytování v Kladském pomezí využíváte?
hotel
penzion
ubytování v soukromí
ubytovna
kemp
příbuzní
nejsem zde ubytován/a

ad
s

ké

po
m

1.

ez
í



Jste spokojeni s nabídkou a kvalitou ubytovacích zařízení v Kladském pomezí?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
nevyužil/a jsem

Kl

7.

8.

Jste spokojeni s nabídkou a kvalitou stravovacích zařízení v Kladském pomezí?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
nevyužil/a jsem

9.

Jak hodnotíte informační centra Kladského pomezí podle následujících kritérií?
... 9.1. Kvalita a odbornost poskytnutých informací
velmi dobrá
uspokojivá
horší
špatná
... 9.2. Kvalita nabídky a služeb informačního centra
velmi dobrá
uspokojivá
horší
špatná

10. Jaký je hlavní důvod Vaší návštěvy Kladského pomezí?
návštěva památek
turistika a sport
kulturní a jiné tradiční akce
návštěva rodiny, přátel
jiné:

po
m

11. Jaké aktivity preferujete? (max. 3 možnosti)
poznávací turistika
pěší turistika
koupání a vodní sporty
cykloturistika
společenský život, zábava
kultura a tradiční akce
jiné:

ez
í

nenavštívil/a jsem žádné informační centrum

ké

12. Jaký způsob získávání informací preferujete?
internet
informace od pracovníků cestovního ruchu
tištěné propagační materiály
informace z médií (TV, rádio, tisk)
jiné:
13. Uvažujete o další návštěvě Kladského pomezí?
ano
ne

ad
s

14. Z jakého kraje pocházíte?
Jihočeského
Jihomoravského
Karlovarského
Královehradeckého
Libereckého
Moravskoslezského
Olomouckého

Pardubického
Plzeňského
Prahy
Středočeského
Ústeckého
Vysočiny
Zlínského

Kl

15. Do jaké věkové kategorie patříte?
15 ‐ 25
26 ‐ 35
36 ‐ 50
51 ‐ 65
nad 66 let

BRANKA, o. p. s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, telefon: +420 491 405 185, mobil: +420 602 190 198
email: info@kladskepomezi.cz, www.kladskepomezi.cz
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Dotazník pro subjekty, které působí v cestovním
ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí

po
m

1) Druh zařízení, které provozujete (spravujete)?
o Ubytovací zařízení s kapacitou……….lůžek
o Stravovací zařízení
o Sportovní zařízení
o Kulturní památka
o Přírodní zajímavost
o Muzeum, galerie
o Jiné ……………………………………………………

ez
í

Dotazník je určen pro provozovatele různých subjektů, které působí v cestovním ruchu.
Výsledky šetření pomohou při mapování stávající situace a budou použity při zpracování
nových strategických a rozvojových dokumentů. Za vyplnění dotazníku Vám předem
děkujeme.

2) Využíváte pro zviditelnění svého zařízení nějaký druh propagace?
o Ano
o Ne

Kl
ad

sk
é

3) Pokud ano, jaký? (více možností)
o Tištěné materiály (letáky, brožury)
o Tištěné reklamní kampaně (billboardy)
o Média – inzerce (tisk, rozhlas, televize)
o Internet – placená inzerce na vyhledávačích nebo webových stránkách jiných
subjektů
o Internet – provozuji vlastní webovou prezentaci
o Jiné ……………………………………………………
4) Vedete si statistiku návštěvnosti vašeho zařízení?
o Ano
o Ne
5) Změnila se nějak návštěvnost vašeho zařízení za dobu, po kterou ji sledujete?
o Ano – postupně klesla
o Ano – postupně vzrostla
o Ne – dlouhodobě se příliš nemění

6) Patří mezi vaše klienty i zahraniční hosté?
o Ano
o Ne
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7) Pokud ano, kolik je to přibližně procent?
o ≤ 25 %
o ≤ 50 %
o ≤ 75 %
o ≤ 100 %

ez
í

8) Nabízíte nějaké speciální služby, k přilákání většího počtu klientů (popřípadě
nových klientů)?
o Ano
o Ne
9) Pokud ano, jaké?

po
m

o ………………………………………………………………………………………………………………………………
10) Znáte Svaz cestovního ruchu Branka, který v regionu Kladské pomezí plní funkci
společnosti pro destinační management?
o Ano, využívám jeho služeb
o Ano, ale jeho služeb nevyužívám
o Ne

Kl
ad

sk
é

11) Jakou aktivitu turisté v Kladském pomezí, podle vašich zkušeností, nejvíce
vyhledávají? (více možností)
o pěší turistika
o cykloturistika
o hipoturistika
o koupání, vodní sporty
o zimní sporty
o návštěva kulturních a zábavných akcí
o návštěva památek
o relaxace, zdravotní pobyty
12) Které zajímavosti jsou podle vašeho názoru v KP turisty opomíjeny?
o ………………………………………………………………..…………………………………………………………….

13) Jaké jsou, dle vašeho názoru, silné (S) a slabé (W) stránky, příležitosti (O) a hrozby
(T) turistické oblasti Kladské pomezí?
o S ……………………………………………………………………………………………………………………………
o W ………………………………………………………………………………………………………………………….
o O …………………………………………………………………………………………………………………………..
o T ……………………………………………………………………………………………………………………………

Příloha 3: Dotazník pro subjekty, které působí v cestovním ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí

ez
í

14) Jakou funkci by měla podle vás plnit společnost pro destinační management
v regionu Kladské pomezí? (více možností)
o koordinační – koordinace spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu v
regionu
o reprezentační – zastupování regionu navenek, tvorba společných propagačních
materiálů, zajišťování spolupráce regionu s Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, Ministerstvem pro místní rozvoj, agenturou Czech Tourism
o tvůrčí – tvorba balíčků pro turisty, jejich prodej, tvorba a podpora nových aktivit
pro turisty
o žádnou – její existence není pro region důležitá

po
m

15) Jak získáváte informace o turistické nabídce Kladského pomezí, o kulturním aj. dění
v regionu?
o v některém z turistických informačních center KP
o na webových stránkách www.kladskepomezi.cz
o jinak…………………
o tyto informace nevyhledávám a nevyužívám

sk
é

16) Je podle Vašeho názoru propagace turisticky významného území Kladské pomezí
dostatečná?
o ano
o ne
o nedokážu posoudit
17) Co vás napadne charakteristického, když se řekne turistická oblast Kladské pomezí?
(více možností)

Kl
ad

o ……………………………………………………………………………………..

Děkujeme za Váš čas.

Výsledky výzkumu budou zveřejněny na webových stránkách www.kladskepomezi.cz
v odkazu nabídka spolupráce.

